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คนกับปา: มุมมองจากรากหญา1 

 

เสนอตอ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโดย 

ดร.ปนแกว เหลืองอรามศรี2 

 
ผมยืนยันอีกครั้งวา “คนกับปา” ตองอยูดวยกันได แตตองทําให “คนรักปา” 
เรายังมีที่ที่เปนประโยชนที่จะสราง “wealth” (ความมั่งคั่ง) ใหกับคนไทย         
สราง wealth ใหกับประชาชนไดอีกมากมาย เพียงแตวาเราอยาไปมองวาธุระไมใช3 

           ทักษิณ  ชินวัตร, นายกรัฐมนตรี 

ยังมีคนอีกจํานวนมากที่คัดคานราง พ.ร.บ.ปาชุมชน และกลัววากฎหมาย
ดังกลาวจะเปนสาเหตุของการบุกรุกและทําลายปาอยางตอเนื่อง ดังน้ัน 
ในขณะที่เจาหนาที่ปาไมจํานวนมากมองเห็นวากฎหมายดังกลาวเปนเพียง
หนทางเดียวที่จะแกปญหาขอขัดแยงเรื่องที่ดิน การบุกรุกปา และความไม
พอใจในหมู ชาวบานที่ นับแตจะทวีมากขึ้นได  กรมปาไม เองก็ขึ้นตอ              
การพิจารณาทางการเมือง และไดแตรอใหรัฐสภาไทยรับรองกฎหมายดังกลาว
อยางเปนทางการ 

      โกมล  แพรกทอง,  กรมปาไม4 
 

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3   อางใน มติชนรายวัน “ทักษิณ โชวไอเดีย พลิกที่ดินทุกตารางนิ้วเปนเครื่องพิมพเงินใหคนจน” 1 ธันวาคม 2545 
4  แปลโดยผูเขียน จากบทความ Recent Decentralization Plans of the Royal Forest  Department and Its Implications for Forest 

Management in Thailand โดย Komon Pragtong, Chief of Division of Ecology and Environment, Royal Forest Department 
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ผมไมเชื่อวาจิตสํานึกในการอนุรักษจะอยูเหนือความหิว  มนุษยเราไดแตเอา
ประโยชนจากปา ทําลายปา มีอยูเพียงทางเดียวเทานั้นที่จะรักษาสิทธิของ
ธรรมชาติไวได คือยายพวกชาวเขาออกไปเสียจากปา 
             ธงชัย  เปาอินทร, เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ5 

 
ชาวเขาเหมือนกับพวกนักโทษ ทั้งๆที่จริงๆแลว ส่ิงที่พวกเราทํานั้นเปนผลมา
จากการสนับสนุนของรัฐ  แตนักโทษก็สามารถที่จะกลับตัวเปนคนดีได        
ขอเพียงแตสังคมใหโอกาสพวกเราคนมงกําลังพยายามรักษาปา  ปลูกปาที่เคย
เปนที่ปลูกฝนและพืชเศรษฐกิจมากอนเราขอแตเพียงใหพวกทานใหโอกาสเรา
ในการพิสูจนตัวเองวา พวกเราสามารถที่จะดูแลรักษาปาได 
             ยี่    เลาวาง  หมูบานปาไผ   อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม6 

 

บทนํา 
 

คนกับปา นับเปนประเด็นที่สรางขอถกเถียงและแนวคิดที่แตกตางกันมากที่สุดประเด็นหนึ่ง
ในสังคมไทย  และบอยครั้งที่ความแตกตางทางความคิดไดนํามาสูความขัดแยงและเผชิญหนาทั้ง
ระหวางรัฐและประชาชน ระหวางคนพื้นราบและคนบนที่สูงในภาคเหนือ ระหวางองคกรพัฒนา
เอกชนและองคกรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความเห็นที่ขัดแยงยังไดเกิดขึ้นในหมูนักจัดการปาไม
ดวยกันเอง ซึ่งในแงหน่ึง ไดทําใหวิธีคิดในการมองทางเลือกในการจัดการปา และแกไขปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น  มีความแตกตางกันระหวางนักปาไมสังคม และนักปาไมสายอนุรักษ  

ในสามทศวรรษที่ผานมา การถกเถียงเรื่องคนกับปานั้น ทวีความแหลมคมยิ่งขึ้น อันมีผล  
มาจากเงื่อนไขและปจจัย อยางนอย ส่ีประการดวยกัน กลาวคือ ประการแรก ความลมเหลวของ   
แนวทางการจัดการปาแบบรวมศูนยโดยรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาสัมปทานปาไมที่กอใหเกิดการทําลาย
ปาอยางกวางขวาง ซึ่งนําไปสูการปดปาในป 2532 ประการที่สอง การเรงขยายเขตพื้นที่ปาอนุรักษของ
กรมปาไม    

 

 

 

                                                        
5 การประชุมประชาพิจารณพ.ร.บ.ปาชุมชน  พฤษภาคม  2540 
6 การประชุมประชาพิจารณพ.ร.บ.ปาชุมชน  พฤษภาคม 2540 
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ทั้งในลักษณะการประกาศพื้นที่ใหม และการผนวกเขตปาเพิ่มเติมนับแตป 2535 เปนตนมา7 
ประการที่สาม การปฏิรูปทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมป2540    
ที่เนนหลักการประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน ประการสุดทาย การเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
ของขบวนการภาคประชาชนในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรปาไม และการเรียกรองสิทธิในการเขามา 
มีสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

ความขัดแยงในแนวคิดที่มีตอการจัดการปาที่ดําเนินมาเปนเวลาหลายทศวรรษ  ไดกลายเปน
เงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหภาคประชาชน พยายามแสวงหาทางเลือกที่สอดคลองกับเจตนารมณของตนใน
การหาทางออกใหกับปญหาคนกับปา และการเจรจาตอรอง ตลอดจนการพัฒนาฐานความรูใหมๆ
ในการจัดการทรัพยากรที่มีทิศทางแตกตางไปจากรัฐ ในขณะเดียวกัน นโยบายการจัดการปาของรัฐเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร แมวาจะมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนทิศทางที่
ปรับใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนเขาเปนแนวทางการจัดการทรัพยากร แตการเนนเปาหมาย
ในการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน และการสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในธุรกิจปาไม ไดกอใหเกิด
ลักษณะที่ลักลั่น แยกสวน  และขัดกันเอง  อันกอใหเกิดปญหาที่ตามมาหลายประการ ดวยกัน  

รายงานชิ้นนี้ ทําการวิเคราะหนโยบายการจัดการปา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับคนกับปา 
ในยุคสมัยรัฐบาลทักษิณ (2544- ปจจุบัน)  โดยชี้ใหลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของนโยบาย       
ซึ่งจําแนกไดเปน  1. การมุงเพ่ิมและคุมครองพื้นที่ปา 2. การปรับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรลง      
สูเอกชนและองคกรทองถ่ิน 3. การปรับโครงสรางบริหารจัดการทรัพยากรของหนวยราชการ และ           
4.การแปลงทรัพย (ทรัพยากร) ใหเปนทุน  

ในทางปฏิบัติ แนวทางการจัดการทรัพยากรดังกลาว กอใหเกิดการขัดกันอยางนอยสี่
ประการดวยกัน คือ ประการแรก การมุงคุมครองพื้นที่ปาในเชิงปริมาณ  แตกลับละเลยระบบนิเวศ
อื่นๆและวิถีชีวิตของชุมชน ประการที่สอง  ความลักลั่นระหวางการกระจายและการรวมศูนยอํานาจ 
ประการที่สาม  การแยกสวนนโยบายและการบริหาร แตขาดการบูรณาการ  และประการที่ส่ี การ
เนนการจัดการปาเพื่อการพาณิชย (การแปลงทรัพยากรธรรมชาติใหเปนทุนทางสินคา) และการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ   

 

                                                        
7  การเรงประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ เปนนโยบายที่รัฐประกาศใชหลังการปดปาในป 2532 เปนตนมา โดยตามมติค.ร.ม.10, 17 
มีนาคม 2535 ไดมีการจําแนกเขตการใชประโยชนจากปาออกเปน โซน C (พื้นที่เพื่อการอนุรักษ) จํานวน 88,233,415 ไร โซน 
E (พื้นที่เศรษฐกิจ) จํานวน 51,887,091 ไร และโซน A (พื้นที่เพื่อการเกษตร) จํานวน 2,222,540.25 ไร หลังมติค.ร.ม. 
ดังกลาว ทําใหพื้นที่จาํนวนมากทั้งท่ีเปนพื้นที่เกษตร และที่ตั้งชุมชน กลายเปนเขตปาอนุรักษไป เฉพาะจังหวัดแมฮองสอน ที่มี
พื้นที่รวม 7,952,787 ไร พื้นที่กวา 89.5% หรือ 6,144,800 ไร ตองกลายเปนพื้นที่ปาอนุรักษ   กอใหเกิดปญหาการซอนทับ
กับพื้นที่ชุมชน (เครือขายปาชุมชน 2545) ทั้งน้ี การแบงโซนดังกลาว ไมไดใชการเดินสํารวจขอเท็จจริงในพื้นที่ แตอยางใด แตใช
มาตราสวนปาอนุรักษที่ตองการคือ 25 % แลวคํานวณเอาจากแผนที่ นอกจากนี้ การประกาศเขตอนุรักษตางๆ ยังทํากันในหลาย
หนวยงาน กอใหเกิดความซ้ําซอนกัน    
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แมวากรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  อันเปนหนวยงานที่ดูแล
รับผิดชอบนโยบายการจัดการปาที่เกี่ยวของกับคนมากที่สุด จะไดมีความพยายามในการพัฒนาโครงการ
ใหมๆ ดานทรัพยากรที่พยายามสรางความมีสวนรวมจากประชาชน  ไมวาจะเปนโครงการความรวมมือ
ระหวางรัฐกับประชาชนในการจัดการปาอนุรักษของอุทยานแหงชาติ  และโครงการหมูบานปาไมแผนใหม  
ความพยายามดังกลาวยังคงมีขอจํากัด และปญหาอยูมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากยังไมมีการปฏิรูปแนวคิดใน
เรื่องสิทธิ  ทั้งยังดําเนินการควบคู ไปกับนโยบายแปลงทรัพยใหเปนทุน ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการ
บุกรุกทําลายปาอยางกวางขวาง  รายงานฉบับนี้ ยังไดวิเคราะหใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
แนวนโยบายที่มีลักษณะลักลั่นและขัดกันเองของรัฐ ที่มีตอประชาชนที่อาศัยอยูในเขตปา ตลอดจน
ความพยายามในการเขามามีสวนรวมในการนําเสนอนโยบายการจัดการทรัพยากรโดยภาค
ประชาชน ในชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอวาระประชาชนดานทรัพยากร และขอเสนอ
แผนยุทธศาสตรการฟนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการเพื่อนําเสนอตอ        
พรรคการเมือง ในสมัยเลือกตั้งที่ผานมา (2548)  หรือ การรณรงคเพ่ือผลักดัน พ.ร.บ.ปาชุมชน เปนตน  

  นอกเหนือจากการวิเคราะหถึงปญหาในเชิงนโยบายเกี่ยวกับคนกับปา ในยุครัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร  รายงานฉบับนี้  ยังไดนําเสนอขอเสนอเชิงทางเลือกในทางนโยบาย โดยรวบรวมจาก
ขอเสนอของนักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชนรากหญา เพ่ือเปนแนวทางการในพัฒนา
นโยบายคนกับปา ที่สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการของประชาชนทองถ่ิน 
ทั้งน้ี ดวยการประมวลแนวทางที่หลากหลายในเรื่องสิทธิ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สิทธิชุมชนในการจัดการปา   

1. รัฐบาลทักษิณกับการปฏิรูปโครงสรางการปาไมไทย 
รัฐบาลภายใตการนําของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดใหคํามั่นสัญญาเชิงนโยบายเมื่อ

ครั้งเขามาบริหารประเทศในป 2544  วาจะดําเนินการปฏิรูปโครงสรางนโยบายและระบบการ
จัดการทรัพยากรเพื่อรักษาปาที่เหลืออยูเอาไวใหได พรอมกับการรับรองสิทธิชุมชนและการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการปา อาจกลาวไดวา แนวคิดในการปฏิรูปการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรของรัฐบาลทักษิณ เปนผลโดยตรงของบริบททางการเมืองและสังคม หลังยุควิกฤติ
เศรษฐกิ จ  ที่ การประกาศใช รั ฐธรรมนูญฉบับใหม  ไดทํ า ใหหลักการกระจายอํ านาจ 
(decentralization)  กลายเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการไทย ที่เนนการสรางการมีสวน
รวมขององคกรทองถ่ินในการบริหารจัดการเรื่องราวตางๆ ในขณะเดียวกัน วิกฤติเศรษฐกิจในป  
2542 ก็ไดกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานดานปาไม อยางสําคัญ เพ่ือเปนการ
ลดรายจายภาครัฐ โดยพยายามยุติงานสนับสนุนดานตางๆ และถายโอนงานที่ชุมชนสามารถจัดการ
กันเองไดใหกับองคกรชุมชนเปนผูรับผิดชอบ พรอมทั้งโอนกิจการตางๆที่รัฐเคยทําใหกับเอกชนเปน
ผูลงทุน เชน โครงการปลูกปา  การแจกจายกลาไม  การจัดตั้งดานตรวจไมและของปา การสรางถนน 
การสํารวจขอบเขตปา และงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมตางๆ (Komol 2003)  กระบวนการปรับโครงสราง
ดังกลาวไดเริ่มตนขึ้นตั้งแตป 1998 และยังคงดําเนินอยูตอไป (อางแลว) 
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ภายใตทิศทางที่พยายามลดภาระงบประมาณในภาครัฐ  นโยบายการจัดการทรัพยากรปาไมใน   
ยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ไดเนนทิศทางที่สําคัญ 4 ประการ ดวยกัน คือ 

ประการแรก การเพิ่มพื้นที่ปา  ตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ.2540-2559) ของกระทรวงทรัพยากรฯ ไดกําหนดใหมีพ้ืนที่ปาไมรอย
ละ 50 ของพื้นที่ประเทศ หรือ 160.25 ลานไร จากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 320.5 ลานไร โดย
แบงออกเปนปาอนุรักษไมต่ํากวารอยละ 30 หรือ 96.15 ลานไร และปาเศรษฐกิจรอยละ 20 หรือ 
64.1 ลานไร8  การกําหนดพื้นที่ปาในพื้นที่ที่เพ่ิมสูงมากดังกลาว ไดสรางความหวั่นวิตกใหกับ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตปาจํานวนปา   ซึ่งไมแนใจวา จํานวนพื้นที่ปาเปาหมายที่เพ่ิมขึ้นนั้น 
หมายถึงพ้ืนที่ในเขตใดบาง  ทั้งน้ี ส่ิงที่นาสังเกตคือ ในขณะที่พ้ืนที่ปาที่เหลืออยูในป 2532 อันเปน
ปที่มีการยกเลิกการใหสัมปทานทําไมน้ัน เหลือไมถึงรอยละ 259 แตตัวเลขดังกลาวกลับเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ33.09 ในป 2548  ทั้งน้ี โดยกรมปาไมอางวา ลําพังป 2541-2543 กรมปาไม สามารถ
เพ่ิมพ้ืนที่ปาไดถึง 26 ลานไร10    
 

แนวทางสําคัญในการเพิ่มพ้ืนที่ปาของกรมปาไมในยุครัฐบาลทักษิณคือ การปลูกปา ทั้งน้ี        
โดยแบงกิจกรรมเปน 4 ประเภท คือ ปลูกปาทั่วไป  การพัฒนาปาไมเน่ืองจากพระราชดําริ  การพัฒนาปา
ไม  ในเขตพื้นที่เฉพาะ และปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  โดยในป 2545 ดําเนินการปลูกทั้งส้ิน 
175,513 ไร และในป 2546  ปลูกเพ่ิมอีก 23,560 ไร (กฤษฎา 2547) ทั้งน้ี รัฐยังไดสงเสริมใหเอกชน
ดําเนินการปลูกปา ทั้งการปลูกปาเพื่อฟนฟูปาธรรมชาติ และการปลูกปาเชิงพาณิชย อีกดวย 
 
 
 
 
 

                                                        
8  ตัวเลขเปาหมายพื้นที่ปามีความแตกตางกันไปในแตละแผนฯ ในขณะที่แผนฯของกระทรวงทรัพยากรฯ ระบุไววาจะตองเพิ่มพื้นที่ปา
เปนรอยละ 50  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 กําหนดไววาจะตองรักษาพื้นที่ปาอนุรักษไวใหไดรอยละ 25 

9  องคกรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ประมาณการวา พื้นที่ปาธรรมชาติที่เหลืออยูหลังปดปา ไมนาจะเกิน รอยละ 20 เพราะตัวเลข
จากภาพถายทางอากาศของกรมปาไม มักรวมเอาสวนยางพารา และสวนปาตางๆ เขาไวดวย  (Pinkaew and Rajesh 1992) 

10 เร่ืองการที่ปาเพิ่มขึ้นในอัตรากาวกระโดด ภายในระยะเวลาอันส้ันน้ี ไดกลายเปนขอถกเถียงขึ้น ในครั้งที่อธิบดีกรมปาไม ปลอด
ประสพ สุรัสวดี ทําการชี้แจงผลงานของกรมปาไม ตอกรรมาธิการวุฒิสภา ซ่ึงมีนายผอง เลงอี้ เปนประธาน โดยอางวา เปนผลงาน
จากการทํางานอยางเขมงวดของกรมปาไม  ซ่ึงไดรับทวงติง และไมเห็นดวย จากนายผอง เลงอี้ วา ไมนาจะเปนไปได และขอใหมี
การชี้แจงที่ชัดเจนถึงที่มาของตัวเลข   (สนทนาเปนการสวนตัวกับ เดโช ไชยทัพ และเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย  3 สิงหาคม 2548)  
ในขณะที่ในภายหลัง กรมปาไม ไดยอมรับวา ไดมีการเปลี่ยนแปลงมาตราสวนของแผนที่ที่ใชในการคํานวณพื้นที่ปา จาก 1: 
250,000 เปน 1:50,000  อาจมีผลใหการอานคาแผนที่มีความคลาดเคลื่อน แตอยางไรก็ตาม องคกรพัฒนาเอกชน ไดตั้ง
ขอสังเกตวา ตัวเลขดังกลาว นาจะมีที่มาจากการรวมเอาพื้นที่เกษตรกรรม เชนสวนยางพารา และสวนผลไมในภาคตางๆเขาไวดวย 
(กฤษฎา 2547)   อดีตนักปาไมบางทาน ไดตั้งขอสังเกตวา กรมปาไมไดตัวเลขดังกลาวเพื่ออางผลงานและประสิทธิภาพของการ
ทํางานของตนเอง อยางไมโปรงใสนัก (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย อางแลว) 
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แนวทางที่สองในการเพิ่มพ้ืนที่ปา คือ การใชแผนเฉพาะกิจตางๆ ในการจับกุม ปราบปราม 
และนําเอาพื้นที่ที่ไดจากการยึดคืนมาจากการบุกรุก มาดําเนินการปลูกปา  เชน แผนเฉพาะกิจ
ปราบปรามเพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา ควบคุมไฟปา และฟนฟูสภาพ
ปา ในพื้นที่บริเวณรอยตอระหวาง อ.แมแจม อ.ฮอด จ.เชียงใหม และ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน 
อันเปนแผนที่สุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซึ่งเปนแผนที่ระบุใหมีการดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 254611  

เปนที่นาสังเกตวา ในการวิเคราะหสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ปา และแนวทางการ
แกปญหาโดย กรมอุทยานฯและกรมปาไม น้ัน มีการใชขอมูลจากการศึกษาวิจัยในพื้นที่นอยมาก 
โดยอยางยิ่ง ขออางเกี่ยวกับการขยายตัวของเกษตรกรรมในเขตปาเปนสาเหตุหลักของการลดลงของ
พ้ืนที่ปาไมของประเทศ12  นโยบายการยุติการทําไรหมุนเวียน จึงมีพ้ืนฐานมาจากทรรศนะคติในแง
ลบตอระบบเกษตรแบบดั้งเดิมของชาวบาน มากกวามาจากขอมูลขอเท็จจริง  ทั้งน้ี งานศึกษาวิจัย
จํานวนไมนอย ไดชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการใชที่ดินที่ลดลงของชุมชนเกษตรกรรมในเขตปาใน
ภาคเหนือในชวงสองทศวรรษที่ผานมา อันเนื่องมาจากแรงกดดันจากนโยบายรัฐ และความ
ตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ13 
 

ประการที่สอง    การปรับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรลงสูเอกชนและทองถิ่น  
อันเปนผลมาจากการปฏิรูปทางการเมือง และการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม นับแตป 2540 
                                                        
11 แผนดังกลาวเกิดจากการบินผานพื้นที่ในเขตรอยตอดังกลาวของรองนายกรัฐมนตรีสุวิทย ในชวงเมษายน 2546 อันเปนฤดูกาล
แหงการเตรียมไร เพื่อเพาะปลูกพืชผล ของชาวบาน เปนที่นาสังเกตวา แผนดังกลาวถูกเขียนขึ้น โดยไมไดมีการลงไปพูดคุยกับ
ชาวบานในพื้นที่ดังกลาว โดยใชสมมติฐานลอยๆ วา สาเหตุสําคัญของการทําลายปาน้ันเกิดจาก การ”เปลี่ยนสภาพพื้นที่เปนภาค
การเกษตรโดยความรูเทาไมถึงการณของราษฎรทั้งในและนอกพื้นที่ และมีนายทุนใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง” จําจําเปนตอง 
“ระดมสรรพกําลังของทุกหนวยงานในพื้นที่ ในการปองกันและปราบปรามการลักลอบแผวถางปา”  แผนดังกลาว ไดมีการสง
เจาหนาที่ปาไม และทหาร เขาไปยังพื้นที่ตางๆในเขตรอยตอดังกลาว เพื่อผลักดันใหชาวบานลดพื้นที่ในการทําไรเพื่อยังชีพลง 
กอใหเกิดความเดือดรอนอยางมากตอชุมชน เพราะชุมชนจํานวนไมนอยในเขตเหลาน้ี มีปญหาผลิตขาวไมพอบริโภคอยูแลว   

12 เปนที่นาสังเกตวา ในขณะที่แผนการจัดการปาตางๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มักอางสาเหตุการลดลงของ
พื้นที่ปาวามาจากการบุกรุกแผวถางของชาวบาน (ดูแผนยุทธศาสตรการจัดการพื้นที่ปาไมของชาติฯ หรือแผนหมูบานปาไมแผน
ใหม) แตกลับ ไมปรากฏวากระทรวงทรัพยากรฯ  ไดเคยมีงานวิจัยที่ดําเนินการในระดับหมูบาน ที่เก่ียวของกับประเด็น
ความสัมพันธระหวางชุมชนเกษตรและการใชพื้นที่ปา ที่มีขอมูล และหลักวิชาการรองรับที่เผยแพรตอสาธารณะชนในการ
สนับสนุนขอกลาวอางน้ีแตอยางใด งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางชุมชนกับการใชที่ดิน ที่ดําเนินการโดยนักวิชาการดาน
สังคมศาสตร รวมกับนักปาไม เพียงชิ้นเดียว ที่ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรฯ ในยุครัฐบาลทักษิณ คือ งานวิจัยเรื่อง ไร
หมุนเวียน: สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง โดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ที่ศึกษาใน 11 หมูบานในภาคเหนือ 
เปนเวลานานกวา 15 เดือน ไดแสดงขอมูลในทางตรงกันขามกับขอกลาวอางเรื่องชุมชนเปนสาเหตุของการบุกรุกแผวถางปา     
(ดู อานันท และคณะ 2547)  อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาดังกลาว กลับไมไดถูกนําไปพิจารณาในระดับนโยบายแตอยางใด   

13 จากงานศึกษาวิจัยเรื่องไรหมุนเวียน สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง โดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชุมชนบนที่
สูง 11 หมูบาน พบวา ในระหวางป 2536-2546 น้ัน อัตราสวนการใชที่ดินตอคนไดลดลงโดยเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 1-3  
แมวาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะอยูระหวางรอยละ 2-3 ก็ตาม  ทั้งน้ี เปนเพราะในบางหมูบาน พื้นที่ทํากิน ไดถูกปลูกปาทับ
โดยกรมปาไม ในขณะที่บางหมูบาน ไดพยายามจัดระบบการโซนนิ่งที่ดินใหเปนหมวดหมูมากขึ้น  โดยเปลี่ยนพื้นที่ทํากินบางแหงท่ี
อยูใกลเขตตนนํ้า ใหเปนปาเสีย  (อานันท และคณะ 2547) 
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เปนตนมา  โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนทองถ่ินและ
ประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการรับรองสิทธิชุมชน   
ตัวอยางเชน การออกพระราชบัญญัติปาชุมชน  ซึ่งขณะนี้ยังคงอยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภา  
การสงเสริมการจัดการปาชุมชนและโครงการนํารองเขตกันชน ซึ่งในระยะแรกดําเนินการในเขตปา
สงวนรอบปาอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ใน 6 พ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเนนการจัดการ
ปารวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐและองคกรทองถ่ินในพื้นที่ปาเขตกันชน   โครงการสวนปาขนาดเล็ก 
มีเปาหมายเพื่อสงเสริมอาชีพในภาคชนบท เพ่ือชวยเหลือผูตกงานจากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 
โดยสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในการดําเนินโครงการ และสงเสริมใหมีการพัฒนา
ธุรกิจขนาดยอมจากทรัพยากรปาไมและการจางงาน    โครงการควบคุมไฟปา  เปนโครงการ 5 ป เพ่ือ
สนับสนุนอบต.ในการพัฒนาแผนการปองกันไฟปาเพื่อลดผลกระทบตอไฟปาที่มีตอเศรษฐกิจชุมชน และ
พ้ืนที่ปาอนุรักษของประเทศ  การจัดการปารวมกับอบต. เปนโครงการนํารองที่ดําเนินการใน 75 จังหวัด
ทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานรวมกันในการจัดการปาระหวางเจาหนาที่ปาไมในระดับทองถ่ิน
และอบต. (Komol 2004)  

นอกจากนี้ ในป 2547 รัฐบาลยังไดเห็นชอบกับใหมีการดําเนินการโครงการหมูบานปาไมแผน
ใหมตามแนวพระราชดําริฯ  ภายใตการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
โดยกําหนดหมูบานตนแบบตามโครงการฯ คือ หมูบานหวยปลาหลด ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก  โครงการดังกลาวมีเปาหมายอยูที่หมูบานติดเขตและในพื้นที่ปา 10,866 หมูบานใน         
70 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีระยะดําเนินการระหวางป 2548-2551 โดยมีเปาหมายเพื่อหยุดยั้ง         
การบุกรุกทําลายปาโดยใหประชาชนในพื้นที่เปนผูดูแล และเฝาระวัง 

สวนของอุทยานแหงชาติ มีความริเริ่มโครงการความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน ในการ
จัดการปาอนุรักษ เชน โครงการที่อุทยานแหงชาติ ดําเนินการรวมกับชุมชน 6 แหงทั่วประเทศ 
ไดแก อุทยานแหงชาติออบหลวง จ.เชียงใหม  อุทยานแหงชาติดอยภูคา จ.นาน อุทยานแหงชาติ     
ภูผามาน จ.ขอนแกน อุทยานแหงชาติ หาดเจาไหม จ.ตรัง โดยดําเนินการมาตั้งแตป 2544 อยางไรก็ตาม  
ในพื้นที่นอกโครงการดังกลาว การปองกัน ควบคุม และปราบปราม ยังคงเปนแนวทางสําคัญอยูเชนเดิมไม
เปลี่ยนแปลง14 

                                                        
14 กรณีการปดลอม และจับกุมชาวบานปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมที่ผานมา  เปนตัวอยางอันหนึ่งในหลายๆกรณีที่แสดงใหเห็น
วา แนวทางการปราบปรามยังคงเปนแนวทางสําคัญในการจัดการปาของรัฐในยุคทักษิณ   งานชวยเหลือทางดานคดี จึงกลายเปน
งานสําคัญงานหนึ่งขององคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเรื่องคนกับปา (สนทนาเปนการสวนตัวกับ เดโช ไชยทัพ 3 สิงหาคม 2548)    
นอกจากนี้ แมกระท่ังในพื้นที่ที่เปนพื้นที่ดําเนินงานของโครงการจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวม ของกรมอุทยานฯ ความ
ขัดแยงระหวางเจาหนาที่ปาไม และชาวบาน ยังคงดําเนินอยู  ดังเชนในกรณีที่เจาหนาที่อุทยานหาดเจาไหม จังหวัดตรัง ไดเขาไป
ตัดโคนสวนมะพราวของชาวบาน จนนํามาสูการเดินขบวนประทวงของชาวบาน เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน ที่ทํางานในหมูบาน
ในเขตปาอุทยานในภาคใต ไดใหขอมูลวา การจับกุมและปราบปรามชาวบาน ในเขตปาอุทยานยังดําเนินอยูไมเปลี่ยนแปลง เชน 
การจับกุมชาวบานที่ตัดตนยางที่หมดอายุ และทําการปลูกใหม ซ่ึงมักเปนกรณีขัดแยงและเผชิญหนาระหวางเจาหนาที่รัฐและ
ชาวบานอยูเนืองๆ  ทั้งน้ี ยังไดตั้งขอสังเกตอีกวา การดําเนินงานในเรื่องการสรางการมีสวนรวมในการจัดการปาของกรมอุทยานฯ 
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ประการที่สาม  การปรับโครงสรางบริหารจัดการทรัพยากรของหนวยราชการ  ตามมติ
คณะ รัฐมนตรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ไดอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากรมปาไม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหมาขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดยแยกการบรหิารงานของ
กรมปาไม ออกจากกรมอุทยานแหงชาติ ซึ่งทําหนาที่ในการดูแลพื้นที่ปาอนุรักษ อันไดแก อุทยาน
แหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนที่ตนน้ําชั้น 1A  สวนสํานักปาชุมชน ใหขึ้นตรงกับกรมปาไม 
การแยกการบริหารดังกลาว  แมวาจะเปนการแบงตามพื้นที่  โดยใหกรมปาไมดูแลเขตปาสงวนและ
กรมอุทยานฯ ดูแลเขตอนุรักษ ไดมีผลใหสวนงานที่เกี่ยวของกับชุมชน อยูในความรับผิดชอบของ
กรมปาไมเปนสําคัญ เชน งานสงเสริมการปลูกปา  หรืองานสงเสริมการจัดการปาชุมชน เปนตน 
ในขณะที่งานดานอนุรักษ เนนการปราบปราม และจับกุม อันเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหความขัดแยง
ระหวางเจาหนาที่ปาไม และชาวบานในเขตปาอนุรักษทวีความรุนแรงมากขึ้น15 

ประการที่ส่ี  การแปลงสินทรัพย (ทรัพยากร) ใหเปนทุน ตามความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2546 ใหนําแนวทางการแปลงสินทรัพยในสวนเกี่ยวของกับที่ดิน
และปา ใหกลายเปนทุน โดยเริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนมา  ทั้งน้ี ที่ดินในความ
รับผิดชอบของสปก. ใหมีการเรงจัดทําขอมูลตรวจสอบการใชประโยชนในพื้นที่ที่ไดสปก.ไปแลว        
21.89 ลานไร โดยเรงออกสปก.เพ่ิมอีก 20.96 ลานไร และที่ดินในความรับผิดชอบของกรมปาไม       
กรมอุทยานแหงชาติ และองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหเรงพิจารณาแนวทางพัฒนาที่ดินใหเปนประโยชน  
โดยใชพ้ืนที่ปาตามพรบ.ปาไม 2484 ที่อยูนอกเขตปาถาวร 3.9 ลานไร พ้ืนที่ปาถาวร 10.5 ลานไร และ
พ้ืนที่ปลูกสรางสวนปาของออป. 800,000 ไร เพ่ือปลูกปาเศรษฐกิจ (กฤษฏา 2546) 

สวนในพื้นที่ปาอนุรักษ รัฐบาลในยุคทักษิณ เนนการพัฒนาการทองเที่ยว เพ่ือเพิ่มมูลคาเชิง
เศรษฐกิจใหกับปาอนุรักษ  โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว แตใน
ขั้นตนมีการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยรัฐ  ดังเชน โครงการสวนสัตวกลางคืน หรือ 
ไนท ซาฟารี ที่ดําเนินการในพื้นที่อุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม  โครงการทองเที่ยวใน
อุทยานแหงชาติเกาะชาง และโครงการสรางกระเชาลอยฟาขึ้นอุทยานแหงชาติดอยหลวง เปนตน  ทั้งน้ี 
รัฐบาลไดมีการตั้งหนวยงานที่ดูแลดานการทองเที่ยวในพื้นที่ปาธรรมชาติขึ้นมาโดยเฉพาะในรูปของ
องคการมหาชน (กฤษฎา อางแลว)  

 
 

 

                                                                                                                                                                      
กลับดําเนินไปอยางชามาก  (สนทนาเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จังหวัดตรัง 2 สิงหาคม 
2548) 

15 ดังกรณีการจับกุมชาวบานปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม การรองเรียนของชาวบานในเขตรอยตอจังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
แมฮองสอน ซ่ึงถูกส่ังหามไมใหทําไรหมุนเวียน และการเผชิญหนาระหวางชาวบานและเจาหนาที่อุทยานหาดเจาไหม  เปนตน 
(สนทนาเปนการสวนตัวกับ เดโช ไชยทัพ 3 สิงหาคม 2548 และเจาหนาที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2 สิงหาคม 2548) 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 9

การปรับแนวทางการจัดการปาอุทยานไปสูธุรกิจการทองเที่ยวนั้น ดําเนินการใน  2 แนวทาง 
กลาวคือ การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งสวนใหญเปนโครงการขนาดใหญ ซึ่งมีการใชพ้ืนที่ปา 
และทรัพยากรอื่นๆ จํานวนมาก และการสนับสนุนใหชุมชนที่อยูในเขตปายุติระบบการเกษตรแบบยังชีพ  
และหารายไดจากการเปลี่ยนหมูบานใหเปนที่พักนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ (home stay) และการใหบริการแก
นักทองเที่ยว ดังตัวอยางโครงการของอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ที่ดําเนินการในหมูบานปกาเกอะญอ
ตางๆ เปนตน  

2. ปญหาความลักลั่นของนโยบาย และผลกระทบตอชาวบาน 
ความลักลั่นของนโยบายการจัดการปาภายใตรัฐบาลทักษิณ  มีสาเหตุสําคัญมาจาก การ

พยายามปฏิรูปนโยบายการจัดการปา โดยไมไดมีการกระจายอํานาจลงสูประชาชนอยางแทจริง และ
ยังมีลักษณะที่แยกสวนในเชิงหลักการและหลักปฏิบัติอยูเชนเดิม  ทั้งน้ี อาจจําแนกปญหาความ
ขัดกันในเชิงนโยบาย ไดดังน้ี  

2.1. การมุงคุมครองพื้นที่ปาในเชิงปริมาณ โดยละเลยระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน    

ซึ่งกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับชุมชน เน่ืองมาจากพื้นที่ที่ใชในการปลูกปา เปนที่ดินทํา
กิน หรือปาชุมชนของชาวบาน ทั้งน้ี อาจจําแนกปญหาการมุงคุมครองพื้นที่ปาเชิงปริมาณ ที่สราง
ผลกระทบตอชุมชน ไดดังน้ี 

2.1.1. การปลูกปาทับที่กินของชาวบาน  

 ปญหาการปลูกปาทับที่ทํากินและปาชุมชนของชาวบาน นับเปนปญหาเรื้อรังที่
ดําเนินมานับแตทศวรรษที่ 2530  ทั้งน้ี ลักษณะของปญหาอาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ การปลูกปา
โดยหนวยอนุรักษตนน้ํา ในพื้นที่ที่เจาหนาที่ปาไมเห็นวาเปนพื้นที่เส่ือมโทรม  แตในความเปนจริง เปน
พ้ืนที่เกษตรกรรมของชาวบาน  และการใหเอกชนเชาพื้นที่ปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ โดยอางวาพื้นที่
เปนปาเส่ือมโทรม แตแทจริงแลว เปนพื้นที่เกษตรกรรม หรือปาชุมชนของชาวบาน  

 ในกรณีแรก น้ัน พบในพื้นที่สูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูบานที่กลุมชาติพันธุทํา
เกษตรกรรมแบบไรหมุนเวียน โครงการปลูกปาของหนวยอนุรักษตนน้ํามักดําเนินการในพื้นที่ไร
เหลาอายุ 1-3 ปที่ชุมชนกําลังปลอยใหดินพักตัว การปลูกปาของหนวยตนน้ํา ทําใหรอบของ     
การหมุนเวียนของระบบไรหมุนเวียนลดลง เน่ืองจากที่ดินถูกยึดไปปลูกปาเปนการถาวร ทําใหที่ดิน
ไมพอทํากิน กอใหเกิดปญหาและในบางกรณีไดนําไปสูการเผชิญหนาระหวางเจาหนาที่ปาไม เชน 
กรณีบานปาคา อ.สะเมิง  และบานเซโดซา อ.แมแจม จ.เชียงใหม  ในกรณีบานปาคา ความขัดแยง
ไดทวีความรุนแรง เน่ืองจากพันธุไมที่กรมปาไมนํามาปลูก เปนยูคาลิปตัส ซึ่งเปนไมโตเร็วและใชนํ้า
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มาก  ในกรณีบานแมลานคํา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  หนวยจัดการตนน้ําไดปลูกปาทับพื้นที่ไรเหลา16  
และปาชุมชนของชาวบานกวา 3,000 ไร ซึ่งดําเนินการมานับแตป 2526  ตอมาในป 2546 เม่ือ
ชาวบานเขาไปใชพ้ืนที่ไรเหลาเดิมเพ่ือถางและทําไร เจาหนาปาไมเขามาบันทึกภาพเพื่อใชในการ
จับกุมชาวบาน กอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางเจาหนาที่รัฐและชาวบานอยางรุนแรง และนําไปสู
การตัดสินใจของชาวบานในการเขาไปยึดพื้นที่ปาปลูกคืนกลับมา17   

  ในกรณีท่ีสองน้ัน เกิดขึ้นทั่วประเทศ และเปนผลโดยตรงมาจากนโยบายปาเศรษฐกิจ
หลังการยกเลิกสัมปทานในป 2532 ทั้งน้ี การที่รัฐเนนใหธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจในรูปของสวนปาขนาดใหญ  เปนแนวทางที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง ในแงที่วา พ้ืนที่ที่รัฐ
อางวาเปนปาเส่ือมโทรมขนาดใหญน้ัน ไมมีอยูจริง โดยสวนใหญ หากไมเปนพื้นที่เกษตรของชาวบาน       
ก็เปนพื้นที่ปาชุมชน  การรองเรียนของชาวบานในพื้นที่ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง นับจากป 2532  จนปจจุบัน 
ไมวาจะเปน ชาวบานที่อาศัยอยูในเขตปาสงวนตําบลนางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย         
กรณีความขัดแยงระหวางชาวบานและสวนปาลม จังหวัดสุราษฎรธานี  และกรณีการปลูกปาทับที่ทํากินใน
ปาสงวนแถบจังหวัดปราจีนบุรี และสระแกว ซึ่งหลายกรณีไดนําไปสูการเดินขบวนประทวงใหรัฐมีคําส่ังให
ยกเลิกการใหเชาพื้นที่แกเอกชนเพื่อปลูกสวนปาเศรษฐกิจ เปนตัวอยางที่ดีของขอผิดพลาดในการมุงเนน
เพ่ิมพ้ืนที่ปาเพื่อวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจเพียงถายเดียวของรัฐ โดยขาดความรอบคอบในการพิจารณา
ขอเท็จจริงในพื้นที่   
 

2.1.2. การทําลายปาธรรมชาติภายใตโครงการปลูกปา   
 เปนกรณีที่มักเกิดในโครงการปลูกปาของหนวยอนุรักษตนน้ํา กรมปาไม และองคการ

อุตสาหกรรมปาไม หรือ ออป.  ทั้งน้ี การปลูกปาของทั้งสองหนวยงาน ไมวาจะเปนการปลูกปาเพื่อฟนฟู
สภาพนิเวศ หรือการปลูกสวนปาเพื่อแสวงหารายได มักใชวิธีการตัดฟน และถางเปดพื้นที่จนโลงเตียน 
กอนจะปลูกกลาไมในพื้นที่  ในหลายกรณี พ้ืนที่ที่รัฐเขาถากถางนั้น เปนปาธรรมชาติ อันเปนพื้นที่       
ปาชุมชน ที่เปนแหลงอาหารตามธรรมชาติ ที่สําคัญของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งครัวเรือนที่ยากจนและไร   
ที่ทํากิน ซึ่งไดนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางรัฐและชุมชนในหลายพื้นที่  อาทิ กรณีการปลูกปาที่มี   
การโคนทําลายปาชุมชนของชาวบาน ตําบลหวยน้ําขาว อ.คลองกระทอม จ.กระบี่  อันเปนพื้นที่ที่ออป. 
ไดรับสิทธิปลูกปาเพื่อฟนฟูปาธรรมชาติตามเงื่อนไขสัมปทาน และไดรับอนุมาติจากคณะรัฐมนตรี         

                                                        
16 ไรเหลา หมายถึง พื้นที่ไรที่มีการพักฟนไว หลังจากทําไร เปนระยะเวลาตางๆกัน สวนใหญระหวาง 1-10 ป เพื่อใหดินคืนความ
อุดมสมบูรณ มากพอที่ชาวบานจะกลับมาทําไรอีกครั้งหน่ึง  

17 จากรายงานไรหมุนเวียน: สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง ของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อานันท และคณะ 
2547: 182) ไดชี้วา ในกรณีบานแมลานคําน้ัน ความขัดแยงยังมีสาเหตุมาจาก การที่เจาหนาที่ปาไม มีพฤติกรรมที่ใชตําแหนง
หนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน โดยชาวบานรายงานวา ในขณะที่เจาหนาที่จับกุมชาวบานที่ทําไรเพื่อยังชีพ แตตนเองกลับ
ลักลอบนําไมในปาไปแปรรูปขายเปนเฟอรนิเจอร ทั้งยังเก็บกลวยไมในปาไปขายอีกดวย  พฤติกรรมดังกลาว ไดสรางความไมพอใจ
ใหกับชุมชน และนําไปสูการรวมกลุมเขายึดพื้นที่ปาคืนในที่สุด 
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ใหสามารถใชประโยชนจากสวนปานอกเขตอนุรักษ   ออป.ไดเขาปลูกไมเชิงพาณิชย ดวยการโคนฟนปา
ธรรมชาติที่มีอยูเปนพื้นที 6,503 ไร โดยโครงการดังกลาวดําเนินการมาตั้งแตป 2547 กอใหเกิดความ
เสียหายตอนิเวศวิทยา และวิถีการผลิตของชุมชนหวยน้ําขาว เปนอยางมาก (กฤษฎา 2547) 

2.1.3. การมุงอนุรักษปาโดยไมสนใจคุณภาพของระบบเกษตร  
  ปรากฏอยางชัดเจนในนโยบายเพิ่มพ้ืนที่ปาโดยการลดพื้นที่การทําไรหมุนเวียน 

ของกลุมชาติพันธุในเขตที่สูงของภาคเหนือ ทั้งน้ี นโยบายดังกลาว มักดําเนินการโดยหนวยงานดาน
อนุรักษ  ทั้งในเขตตนน้ํา และเขตอุทยานแหงชาติตางๆ  การมุงลดพื้นที่การทําไรหมุนเวียนลง หรือ
การพยายามยุติระบบการทําไรหมุนเวียนของชุมชน เพ่ือนําพื้นที่ไรและไรเหลา มาปลูกปา โดยมีทรรศนะ
คติที่เปนลบตอไรหมุนเวียน หรือมิเชนนั้น ก็เห็นวา รอบของไรหมุนเวียนไมควรยาวนานเกิน 3 ป18  ทั้งที่ 
โดยความเปนจริงแลว ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน เปนระบบที่มีประวัติศาสตรยาวนานและดั้งเดิม
มากที่สุดระบบหนึ่งในประวัติศาสตรการผลิตของชุมชนในเขตเอเชีย  ระบบดังกลาว รักษาระดับความอุดม
สมบูรณของดิน ภายใตระบบการตัด-ฟน-โคน-เผา และการทิ้งใหไรมีการพักฟน  โดยเกษตรกรจะใชพ้ืนที่
ไร ที่มีการพักฟนตัวแลวในระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกวา ไรเหลา เพ่ือการเพาะปลูก โดยจะเปดพื้นที่ดวย
การตัดไมในไรเหลาลง และเผา เพ่ือเพิ่มระดับแรธาตุใหกับดิน หลังจากนั้นจะทําการเพาะปลูก 
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว เกษตรกรจะทิ้งใหไร ไดพักฟนเต็มที่ เปนเวลาระหวาง 5-10 ป 
แลวแตสภาพพื้นที่ เม่ือไรไดฟนเปนไรเหลาเต็มที่แลว เกษตรกรก็จะวนกลับมาเพาะปลูกอีกครั้งหน่ึง 
ชาวปกาเกอะญอ มีวิธีในการชวยใหไรเหลาฟนตัวไดเร็วขึ้น ดวยการตัดตนไมใหเหลือโคนคอนขางสูง 
ตนไมจะไมตาย แตจะแตกใบและกิ่งกานออกมาอยางรวดเร็ว ตลอดจนแกปญหาดนิพงัทลาย ดวยการปลกู
พืชที่หลากหลายชนิด ที่มีระดับรากที่หลากหลาย 

 นโยบายการยุติการทําไรหมุนเวียนมักดําเนินโดยการเขาไปยึดพื้นที่ไรเหลา และนํา
พ้ืนที่ดังกลาว มาปลูกสรางสวนปาเชิงเดี่ยว โดยขาดความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เกษตรและผลกระทบตอนิเวศวิทยาโดยรวม19 สงผลใหระบบนิเวศของดินและน้ํา มีสภาพที่เส่ือม
โทรมลง ในหลายกรณี  เม่ือไรเหลาไดถูกยึดเปนพื้นที่ของรัฐ จํานวนที่ดินลดลง ทําใหชาวบานไม
สามารถธํารงรักษาการหมุนเวียนใชที่ดินไดอีกตอไป  ตองทําไรซ้ําพื้นที่  ทําใหดินเส่ือมสภาพลง 
ตลอดจนปญหาวัชพืชที่ทวีมากขึ้น สงผลใหหันไปใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช  และหันไปปลูกพืช
เศรษฐกิจ  หลายหมูบาน แมวาจะมีพ้ืนที่ปาเพิ่มมากขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรไปสูระบบ
                                                        
18 สนทนาเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมโถ  ธันวาคม 2545 
19 เชนการยึดพื้นที่ไรเหลา เพื่อปลูกสรางสวนปายูคาลิปตัส ในหมูบานปาคา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  และเพื่อ ปลูกปาสน ในหมูบานเซ
โดซา อ.แมแจม จ.เชียงใหม เปนตน ชาวบานใหความเห็นวา ลักษณะการปลูกปาแบบกรมปาไม มีปญหาอยางนอยสองประการคือ 
ประการแรก พืชที่เลือกมาปลูก มักใชนํ้ามากในระยะเติบโต เชน ยูคาลิปตัส และสน กอใหเกิดปญหาน้ําแหงในลําหวย และตนนํ้า
ลําธาร  ประการที่สอง  วิธีการปลูก มักตัดไมในพื้นที่ออกหมด แลวปลูกไมชนิดเดียวแบบสวนปา อนเปนการทําลายความ
หลากหลายของพันธุไมในปาอยางไมสมควร  ชาวบานสวนใหญ เห็นวา วิธีการฟนฟูปาที่เหมาะสม ควรปลอยใหปาฟนเองตาม
ธรรมชาติ หรือมิเชนน้ัน ก็ทําการรบกวนใหนอยที่สุด  (สนทนาเปนการสวนตัวกับ ชาวบานเซโดซา อ.แมแจม และชาวบานปาคา 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม   มิถุนายน 2546) 
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เกษตรที่ทําลายดินและน้ํา สงผลใหทรัพยากรเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ดังเชน ในกรณีหมูบานขุน
แปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม20หมูบานแมยางสาน อ.แมแจม จ.เชียงใหม21ที่มีอัตราการใชปุยเคมี
และยาปราบศัตรูพืชที่เพ่ิมปริมาณขึ้นทุกป ในขณะที่ดินมีสภาพที่เส่ือมโทรมลง การพึ่งพาตลาด การ
ผลิตพืชเชิงเดี่ยว และการใชสารเคมีอยางเขมขน ไมเปนผลดีตอทิศทางการอนุรักษทรัพยากร
โดยรวม และไดสรางความกังวลตอเกษตรกรวา จะกอใหเกิดแรงกดดันตอปาตอไปในอนาคต  

 ผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายการเพิ่มพ้ืนที่ปาดังกลาว ไดทําใหชุมชนจํานวนมาก ไมสามารถ
พ่ึงพาปาเพื่อการยังชีพ  หรือทําการเกษตรแบบพึ่งตนเองไดอีกตอไป หมูบานในเขตที่สูงจํานวนมาก      
ตองสูญเสียที่ดินใหกับนโยบายการขยายพื้นที่ปาอนุรักษ การปลูกปาทับที่ทํากิน ตลอดจนการสงเสริมให
เลิกการทําไรหมุนเวียน มีผลใหไมสามารถผลิตขาวไดอยางพอเพียงอีกตอไป ในบางแหง เชนหมูบาน   
ปางอีกา อ.แมริม จ.เชียงใหม ชาวบานตองออกไปทํางานรับจางเพื่อนําเงินมาซื้อขาวกิน ในหมูบานที่
เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได และนําเงินมาซื้อขาวกินนั้น เน่ืองจากที่ใชในการปลูกขาว       
ไมพอเพียงนั้น พบวา มีอัตราหนี้สินตอครัวเรือน เพ่ิมสูงขึ้น กวาบานที่ไมไดรับผลกระทบจากนโยบาย  
ปลูกปา (อานันทและคณะฯ 2547)  จึงอาจสรุปไดวา นโยบายการเพิ่มพ้ืนที่ปาของรัฐ สงผลโดยตรงตอ
ปญหาความยากจน ภาวะหนี้สิน และความเสื่อมโทรมลงของดินและน้ํา 

2.2. การกระจายอํานาจบนพื้นฐานของการรวมศูนย : ความลักลั่นในนโยบายคนกับปา  

 ปญหาสําคัญของการจัดการปาไมไทยที่ดําเนินมาเปนเวลานับศตวรรษ คือการรวมศูนย
อํานาจของรัฐ ทั้งนี้ปรากฏอยางชัดเจน ในแนวคิดเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยากร ที่รัฐจํากัดวิธีคิด
อยูเพียงสิทธิสองแบบ คือ สิทธิโดยรัฐ และสิทธิเอกชน  โดยไมยอมรับสิทธิดั้งเดิมของชุมชน 
ตลอดจนปฏิเสธความรูในการจัดการปาอันหลากหลาย แมวานโยบายการจัดการปาในยุครัฐบาล
ทักษิณ จะไดมีความพยายามที่จะผนวกเอาการมีสวนรวมของประชาชน เขาเปนสวนหนึ่งของทิศ
ทางการจัดการปา ดังคําแถลงทางนโยบายของคณะรัฐมนตรี ทั้งในป 2544 และ 2548 ตอรัฐสภา 
ที่เนนความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐภายใตการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน   
แตหลักการดังกลาว ยังคงไมไดมีแนวทางของการกระจายอํานาจ หรือกระจายสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรใหแกชุมชนอยางแทจริง ทั้งน้ี เห็นไดจาก ความลักลั่นในนโยบายหลายประการ เชน ในเรื่องการ
รับรองสิทธิ  จากรายงานผลงานของรัฐบาลในป 2547 ไดระบุวา รัฐไดมีการจัดการทรัพยากรที่ดินและปา
ไม โดยการสํารวจเพื่อตรวจรับรองสิทธิการอยูอาศัยและทํากินของราษฎรในเขตปา ประมาณ 40,000 ราย 
แตการดําเนินการดังกลาว เปนเพียงการรับรองสิทธิในที่อยูอาศัย และการทํากินในระดบัปจเจกบคุคลหรอื
ครัวเรือน ในพื้นที่อันจํากัด แตไมไดรวมถึงสิทธิในการจัดการปาของชุมชน นอกจากนี้ การรับรองสิทธิที่
รัฐดําเนินการยังอยูภายใตกระบวนการ และดุลพินิจของรัฐ ที่ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชน และ
ยึดตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งเปนมติที่ไมไดรับการยอมรับจากประชาชนและ

                                                        
20 ดูอานันท และคณะ 2547 
21 สนทนาเปนการสวนตัวกับชาวบานแมยางสาน อ.แมแจม จ.เชียงใหม  ธันวาคม 2545 
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องคกรพัฒนาเอกชน (กฤษฎา 2547) นอกจากนี้ การสํารวจเพื่อการรับรองสิทธิ ยังไมรวมถึงพ้ืนที่
ที่ประชาชนกวา 460,000 ครัวเรือน (จากการสํารวจของกรมปาไมในป 2541) ที่อาศัยอยูในเขต
ที่รัฐไดประกาศเปนเขตปาอนุรักษ อีกดวย (อางแลว)  

ความไมจริงจังตอนโยบายการกระจายอํานาจ หรือนโยบายการกระจายสิทธิ ยังเห็นไดจาก
การที่รัฐยังคงใชแนวทางการปราบปราม เปนแนวทางหลักในการปองกันรักษาปา ทั้งน้ี จากขอมูล
คดีความปาไม พบวา ในชวงระหวางป 2544-2547 การจับกุมยังสูง โดยเฉลี่ยถึง 5,000 คดีตอป 
โดยลําพังป 2547 ในระหวางเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน มีคดีเกิดขึ้นกวา 3,500 คดี (กฤษฎา 2547) 
ทั้งน้ี ในจํานวนนี้ การจับกุมชาวบานที่ใชประโยชนจากปา และทําเกษตรในพื้นที่ไรเหลา ยังคงมี
จํานวนที่สูงอยู ซึ่งชี้ใหเห็นถึง ความขัดกันระหวางทิศทางการกระจายอํานาจและอํานาจนิยมของรัฐ 
ไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตาม ตัวอยางของความลักลั่นระหวางความตองการกระจายอํานาจ แตก็ยัง
ไมอยากยกเลิกการรวมศูนยอํานาจ ยังปรากฏใหเห็นไดชัดในนโยบายที่ขัดกัน ในกรณี พ.ร.บ.ปาชุมชน 
และโครงการหมูบานปาไมแผนใหม ดังจะไดอธิบายในรายละเอียดตอไปนี้ 

• พ.ร.บ.ปาชุมชนและโครงการหมูบานปาไมแผนใหม: ความขัดกันในนโยบาย
คนกับปา  

 กรมปาไมไดยกรางพ.ร.บ.ปาชุมชนขึ้นในปพ.ศ. 2534 และปรับปรุงแลวเสร็จในป 
พ.ศ. 2536 ทั้งน้ี รางในยุคแรก เปนรางที่สนับสนุนการปลูกปาเศรษฐกิจ และอนุญาตใหชุมชนมี
สิทธิในการใชสอยปาเฉพาะปาที่ปลูกขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ พ้ืนที่ปาชุมชน ยังไมครอบคลุมปาที่อยู
ในเขตปาอนุรักษอีกดวย องคกรประชาชนจึงปฏิเสธรางกฎหมายดังกลาว เพราะเห็นวา ไมไดเปน
กฎหมายที่มีหลักการกระจายอํานาจที่แทจริง  ทั้งยังสนับสนุนการใชปาเพื่อการพาณิชย   

 ตอมา นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) และองคกรชุมชนในเครือขายปา
ชุมชนภาคเหนือ ไดรวมกันยกรางกฎหมายปาชุมชนขึ้น โดยมีสาระสําคัญจากประสบการณชุมชน 
และเนื้อหาจากโครงการวิจัยอยางมีสวนรวมเรื่อง ปาชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนา อัน
เปนการวิจัยเรื่องปาชุมชนที่ครอบคลุมทั่วทุกภาค และมีอพช.และชาวบานเขารวมทํางานศึกษาดวย  
รางพรบ.ดังกลาวไดรับการพิจารณาอยางเปนทางการจากหลายฝาย เม่ือวันที่ 7-9 เมษายน 2539 
และการประชาพิจารณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในป 2540 จนกระทั่ง 1 มีนาคม 2543 
ฝายเครือขายองคกรชาวบานไดเสนอรางกฎหมายปาชุมชนฉบับประชาชน เขาสูสภา โดยการเขาชื่อ 
50,000 รายชื่อตามมาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญ22  การนําเสนอรางพ.ร.บ.ปาชุมชน เปน
กระบวนการที่เต็มไปดวยขอถกเถียง และความแตกตางในความคิด (โปรดดูภาคผนวก) ทั้งน้ี ใน
สวนของประชาชน ไดยึดถือหลักการของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 46 ที่บัญญัติถึงการ
รับรองการใชประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินที่หลากหลายในการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรเปนสําคัญ เน้ือหาของกฎหมายจึงเนนการสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินที่อาศัยอยูในปา       
                                                        
22 ดูลําดับเหตุการณการรณรงคเพื่อพ.ร.บ.ปาชุมชนในภาคผนวก 
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ไดมีโอกาสไดจัดการปารวมกับรัฐ ทั้งน้ีโดยมีแนวคิดพื้นฐานที่วา การมีกฎหมายรับรองสิทธิการ
จัดการปาของชาวบาน จะเปนการสงเสริมใหชุมชนสามารถสืบทอดประเพณีปฏิบัติการรักษาปาที่
ยั่งยืนไดมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางกลไกใหเจาหนาที่รัฐ และภาคสังคมสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในการสนับสนุน ถวงดุล ตรวจสอบ การจัดการปาของชาวบานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 อยางไรก็ตาม ในสวนของกรมปาไม ซึ่งเดิมเห็นดวยกับการจัดการปาชุมชนเพียงใน
พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ในภายหลังไดหันมาสนับสนุนรางพ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับประชาชน ที่เนนการ
รักษาปาอยางยั่งยืน เคารพสิทธิชุมชน สนองเจตนารมณรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการตรวจสอบถวงดุลระหวางผูเกี่ยวของหลายฝาย โดยไมไดจํากัดพื้นที่แตเพียงในปา
สงวน ดังรางของกรมปาไมเดิม  แตพิจารณาตามขอเท็จจริงของการตั้งถ่ินฐาน และใชประโยชนจาก
ปาของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีกฎเกณฑการควบคุมการใชประโยชนอยางเครงครัด มิใหมีการแสวงหา
กําไรเชิงพาณิชยโดยเด็ดขาด 

 ในขณะที่รางพ.ร.บ.ปาชุมชน ยังคงอยูในระหวางการพิจารณารวมของกรรมาธกิารที่
เลือกขึ้นจากตัวแทนสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา  ในประเด็นที่ยังเปนขอถกเถียงกันอยู และยังไม
มีขอยุติที่ชัดเจน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ไดผลักดัน โครงการหมูบานปาไม
แผนใหม เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยไดรับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 โดย
มีวัตถุประสงคหลักตามที่ระบุในโครงการฯวา ตองการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาไมและฟนฟูสภาพ
ปาไม รวมทั้งใหประชาชนในพื้นที่รวมกันดูแล เฝาระวัง ปองกันรักษา และใชประโยชนจากปาไม
อยางยั่งยืน โดยมีหนวยงานปฏิบัติหลักคือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โดยจะ
ดําเนินการใน 10,866 หมูบานจาก 70 จังหวัดทั่วประเทศ23 โดยไดกําหนดพื้นที่หมูบานตนแบบ 
ไดแก หมูบานหวยปลาหลด ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยไดเปดตัวโครง  
การไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ปที่ผานมา 

 เปนที่นาสังเกตวา ถอยความที่ปรากฏ ใน กรอบความคิดในการดําเนินโครงการ
หมูบานปาไมแผนใหม คอนขางแตกตางไปจากโครงการการจัดการทรัพยากรอื่นๆที่ผานมา ทั้งน้ี 
การผนวกเอาแนวทางที่เนนการกระจายอํานาจ เขารวมกับนโยบายการอนุรักษ  โดยเนน การดําเนิน
รอยตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย ไมวาจะเปนหมวด 3 วาดวยสิทธิ และเสรีภาพ
ของประชาชน และการเคารพสิทธิของชุมชนทองถ่ิน หรือหมวด 5 ที่เนนการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรของทองถ่ิน หรือการดําเนินรอยตามถอยแถลงของนโยบายของรัฐที่แถลงตอรัฐสภาในป 
2544 ไมวาจะเปนการบริหารทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม และ พ.รบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เหลานี้ เปนตน  
                                                        
23 ในจํานวนนี้ จําแนกเปนหมูบานที่อยูติดเขตและในเขตอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา 2,348 หมูบาน 63 จังหวัด 
หมูบานที่อยูติดเขต และในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาตามพ.ร.บ.ปาไมพ.ศ.2484 และปาตามมติ ค.ร.ม. 7,600 หมูบาน 67 
จังหวัด หมูบานที่อยูติดเขตและในเขตพืนที่ปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 918 หมูบาน 23 จังหวัด  
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 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว หลักการที่เนนการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และ
ถอยแถลงนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ไมไดมีการแปรลงสูการดําเนินงานแตอยางใด แนวคิดที่กาวหนา 
ปรากฏอยูเพียงในระดับถอยความ แตไมมีผลในการทางปฏิบัติ ซึ่งทําใหโครงการหมูบานปาไมแผนใหม มี
ปญหาไมแตกตางไปจากโครงการที่เกี่ยวของกับคนกับปาที่ผานมาของรัฐ ทั้งน้ี อาจจําแนกปญหาออกได
ดังน้ี 
 

 1. การขาดการสรางการมีสวนรวมจากชุมชน แมวา ในแผนของโครงการหมูบาน
ปาไมแผนใหม จะระบุไวอยางชัดเจนวา จะมีการเตรียมความพรอมใหกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปน
ในสวนของเจาหนาที่รัฐ หรือในสวนของ ชุมชน โดย “มีหลักการมุงเนนใหผูมีสวนไดเสียระดับ
หมูบาน กลุมบาน มีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมติดตามประเมินผล ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใตกฎหมายกําหนด การสนับสนุนขอมูลดานตางๆแกชุมชนในลักษณะสหวิชา และ
การเคารพภูมิปญญาพื้นบาน” (เอกสารโครงการหมูบานปาไมแผนใหม)  แตขอเท็จจริงที่ปรากฏใน
แผนการดําเนินงานในหมูบานตนแบบ หวยปลาหลด กลับแสดงใหเห็นภาพในดานตรงกันขาม 

 จากการสัมภาษณชาวบานในหมูบานหวยปลาหลดของเจาหนาที่สํานักขาว    ประชา
ธรรม พบวา แมวาหมูบานจะถูกประกาศใหเปนพื้นที่ตนแบบตั้งแตป 2547 เปนตนมา แตชาวบานกลับรู
รายละเอียดนอยมาก (อานุภาพ นุนสง http://www.thaico.net/b_pnews/48052706.htm 16/6/48)  
ทั้งน้ี ไมเพียงแตชาวบานจะไมมีสวนรับรู หรือรวมตัดสินใจกับโครงการดังกลาวแลว เจาหนาที่
อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช ยังไดออกคําส่ังใหชาวบานหวยปลาหลด ลดพื้นที่ทํากินลง 
โดยเฉพาะการปลูกขาวไร โดยอางวาการปลูกขาวสงผลกระทบตอพื้นที่ปาไม พรอมทั้งมีการเขามา
รังวัดและปกหมุดแนวเขตพื้นที่ทํากินของชาวบานเพื่อไมใหเพ่ิมขยายมากขึ้น ซึ่งไดสรางความวิตก
กังวลใหกับชาวบานเปนอยางมาก (อางแลว)  ผูใหญบานหวยปลาหลด นายจักรพงษ มงคลคีรี     
ไดแสดงความหวั่นวิตกในผลกระทบของโครงการที่จะมีตอชุมชนไววา  

 

“ผมมองวาทางราชการที่คิดระบบอยางนี้ขึ้นมา ถาไมมีการเตรียมการรองรับที่
รัดกุมชาวบานก็จะลําบาก ถาเตรียมการรับมือกับปญหาที่อาจเกิดชาวบานก็
ไมตองรับภาระมาก เพราะรูและเขาใจมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งโดยหลักการโครงการ
หมูบานปาไมแผนใหม ใหคนอยูกับปาอยางยั่งยืน แตเม่ือชาวบานถูกจํากัด
ที่ดินทํากินเชนนี้แลว ผลสุดทายเหลือแตปา คนตายหมด”  (อางแลว) 

 

 ผูใหญบานหวยปลาหลด ยังไดระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติของเจาหนารัฐ ที่ไมยอมรับ
ฟงขอเท็จจริงของชาวบานอีกดวยวา  
   



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 16

“เม่ือมีการรังวัดกันเขตพื้นที่ระหวางที่ของชาวบานกับพื้นที่ปาออกจาก
กันชาวบานพาเจาหนาที่ไปชี้บริเวณที่เคยทําไรฝนเกา แตเลิกไปตามที่
องคในหลวงขอใหเลิก  และตอนนี้มีตนไมขึ้นหนาแนน  มีทั้งที่เปนตน
กาแฟ ตนตาว ตนไผขึ้นปะปนกับตนไมปาอื่น ซึ่งชุมชนพากันยอมรับ
วาเปนพื้นที่ที่อยูในความดูแลและทําประโยชนในการเก็บกิน หรือเก็บ
ไปขายของแตละครอบครัว ไมใชพ้ืนที่ปาเมื่อชาวบานชี้บอกเขต แต
เจาหนาที่ไมยอมรับที่จะกันเขต จะกันใหแตพ้ืนที่ที่เห็นวาเปนที่ถาง
และปลูกพืชผักแลวเทานั้น ชาวบานจึงพากันเดินกลับหมูบาน โดยไม
สนใจเจาหนาที่ปาไม และก็ไมยอมรับแนวทางของโครงการฯดวย” 
(อางแลว) 

 

 การดําเนินงานของโครงการดังกลาวในพื้นที่ตนแบบ เปนภาพสะทอนที่ดี ของความ
ขัดกันระหวางถอยความในหลักการ และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งชี้ใหเห็นวา แมตัวโครงการฯจะอางถึงหลักสราง
การมีสวนรวมของประชาชน แตกลับไมไดมีกลไกใดๆ ในการนําหลักการดังกลาวไปสูแนวทางปฏิบัติแต
อยางใด และที่สําคัญเจาหนาที่รัฐที่เปนผูดําเนินโครงการฯเอง ก็ไมไดมีหลักคิดเรื่องการรับฟง หรือการ
สรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับชุมชนแตอยางใด 
 

 2. ความแตกตางในการวิเคราะหปญหาทรัพยากร   เปนที่นาสังเกตวา วิธีการ
วิเคราะหปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมภายใตโครงการฯดังกลาว ยังคงใชความเชื่อ
แบบเดิม ที่ปราศจากขอมูลจากการศึกษาวิจัยรองรับ  กลาวคือ การเห็นวาประชาชนในเขตปา และ
ระบบการเกษตรของชุมชน เปนสาเหตุสําคัญของการทําลายปา ดังจะเห็นไดจาก การที่โครงการ
เนนเฉพาะหมูบานที่อาศัยอยูในเขตปาประเภทตางๆ ในขณะที่ปาจํานวนมากไดถูกบุกรุกทําลายลง
โดยธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจ รีสอรตตางๆ  แตโครงการฯก็ยังระบุสาเหตุของการทําลาย
ปาวา มาจาก “การเพิ่มขึ้นของประชากร” ในเขตปา 

 

 การตั้งสมมติฐานโดยปราศจากวิเคราะหขอมูลที่แทจริงในพื้นที่ ยอมนําไปสูการ
เขาใจปญหาที่ผิดพลาด และการวางแผนที่ผิดพลาด ในกรณีของบานหวยปลาหลด  การที่เจาหนาที่
รัฐไมไดมีการศึกษาถึงระบบการใชทรัพยากรของชุมชน ตลอดจนประวัติศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรที่ผานมา ทําใหเจาหนาที่รัฐ เห็นชาวบานและการเกษตรของชาวบาน เพียงเปนสาเหตุ
ของการทําลายปา โดยไมไดมองขอเท็จจริงที่วา การที่ชุมชน ยินยอมยุติการทําไรฝน และปลอยให
พ้ืนที่ดังกลาว ฟนสภาพเปนปาใชสอยน้ัน แสดงใหเห็นถึง ศักยภาพ และการเล็งเห็นคุณคาของปา
ของชุมชนเพียงใด   ทั้งน้ี  ชาวบานหวยปลาหลด กลับเห็นแตกตางไปจากเจาหนาที่รัฐ โดยเห็นวา 
ชุมชนตั้งถ่ินฐานมานาน มีการจัดการดูแลรักษาปาอยางดีมาโดยตลอด สังเกตไดจากสภาพปา
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บริเวณหมูบาน และพื้นที่ใกลเคียงที่ยังคงความอุดมสมบูรณอยู  ดังที่ สมาชิก อบต.หวยปลาหลด 
นายไพรัตน กีรติยุคคีรี กลาวไววา 
 

“ผมเห็นวา ในแงการรักษาปาหรือการอยูรวมกันกับปาอยาง
ยั่งยืนนั้นโครงการหมูบานปาไมแผนใหมจะมีหรือไมมีก็คาเทากัน 
เพราะ เรื่ อ งนี้ ช าวบ านทํ ามานานแล ว  และทํ า ไดอย า งมี
ประสิทธิภาพเสียดวย”    (อางแลว)  

 

 3. การรวมศูนยอํานาจและละเลยเรื่องสิทธิชุมชน  ทั้งน้ี การที่โครงการหมูบาน
ปาไมแผนใหม ยึดแนวทางการตรวจพิสูจนสิทธิตามมติ ค.ร.ม. 30 มิถุนายน 254124 แทนที่จะเปน 
มติ ค.ร.ม. 17 และ 29 เมษายน 254025  ทําใหไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากจากองคกร
พัฒนาเอกชน และชาวบานในเครือขายปาชุมชน ทั้งน้ี เพราะแนวทางการพิสูจนสิทธ์ิดังกลาว ยึด
หลักฐานตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในพื้นที่ ทั้งน้ี โดยจะรับรองสิทธิเพียงราษฎรที่
อาศัย/ทํากิน มากอนวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรกเทานั้น  ในความเปน
จริงแลว ชุมชนจํานวนมาก มีการเคลื่อนยายหมูบาน ทั้งที่อยูในบริเวณเดียวกัน และคนละบริเวณ 
มาตลอดชวงประวัติศาสตร อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ เชนโรคภัยไขเจ็บ หรือเหตุเภทภัยตางๆ ชุมชนอีก
จํานวนไมนอย ที่ทําการผลิตแบบไรหมุนเวียน มาเปนเวลานาน โดยพื้นที่ที่เปนไรเหลา อยางตอเนื่องมา
เปนเวลานาน ไมอาจที่จะใชการพิสูจนไดเพียงการใชหลักฐานอางอิงของทางราชการเพียงอยางเดียว  เชน
การใชแผนที่ภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ของทางราชการเทานั้น   

 
 
  

                                                        
24 มติ ค.ร.ม. 30 มิถุนายน 2540 เปนมติทีเห็นชอบกับการใชหลักเกณฑที่ทําใหชาวบานในเขตปาเสียเปรียบมากที่สุด (ประยงค 

2543) ทั้งน้ีเน่ืองจาก กําหนดใหพิสูจนสิทธิในที่ดินของราษฎรโดยการใชภาพถายทางอากาศ ที่ถายเปนครั้งแรกหลังวันสงวนหวง
หามพื้นที่ปาไมครงแรก ซ่ึงหมายความวา ราษฎรในเขตปาอนุรักษ จะสามารถมีสิทธิที่จะอยูตอในพื้นที่ก็ตอเมื่อ พิสูจนไดวา ไดอยู
ในพื้นที่น้ัน มากอนที่พื้นที่จะถูกประกาศเปนเขตปาตามกฎหมาย  ซ่ึงทําใหประชาชนทั้งที่อยูมากอน แตพื้นที่ทํากินที่เปนไรเหลา 
ไมสามารถที่จะปรากฎในแผนที่ดังกลาวได เพราะมีลักษณะคลายคลึงปาชั้นสอง และประชาชนที่มาอยูทีหลัง ไมมีสิทธิในการอยู
อาศัยในพื้นที่ดังกลาว เปนที่นาสังเกตวา ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย มีนโยบายในการมอบพื้นที่ใหสปก.นําไปออกเอกสารสิทธิใน
กับประชาชนในพื้นที่เหลาน้ีจํานวนมาก  ความขัดแยงในนโยบายของรัฐเอง ไดสรางความสับสนและของใจใหกับประชาชนเปนอัน
มาก 

25 มติ ค.ร.ม.ดังกลาว เปนผลจากการเจรจาระหวางรัฐบาลสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กับสมัชชาคนจน ซ่ึงตกลงใหมีการตั้งคณะกรรมการรวม
ระหวางรัฐและชาวบานในการพิสูจนสิทธิของชุมชน 107 แหงในภาคเหนือ โดยไมจําเปนตองยึดตามแผนที่ของรัฐ แตใหใชหลักฐานที่มีอยูทั้ง
ของรัฐและประชาชน ในการพิสูจนวา ชุมชนอยูมากอนการประกาศเขตปาอนุรักษหรือไม หากพิสูจนไดวา ชาวบานอยูมากอน ใหรัฐ
ดําเนินการรับรองสิทธิที่ม่ันคงแกชาวบาน แตหากชาวบานมาอยูหลังการประกาศเขตปาอนุรักษ ใหรัฐดําเนินการตามกฎหมายที่มีอยู 
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ความแตกตางในการพิจารณาหลักการและวิธีการในเรื่องการพิสูจนสิทธิ ไดกลายเปนขอ
ขัดแยงสําคัญในเรื่องสิทธิของชุมชนในปา ภายใตโครงการหมูบานปาไมแผนใหม นอกจากนี้แลว 
การที่โครงการฯ ยังคงเปดชองใหมีการอพยพชาวบานได ยังไดกอใหเกิดความวิตก และกังขา ของ
ชุมชนวา โครงการฯดังกลาว อาจมีลักษณะไมตางไปจากโครงการที่สรางปญหาในอดตีทีผ่านมา เชน 
คจก. เปนตน  ทั้งน้ี แมวา โครงการฯจะไดมีการระบุใหอนุญาตใหชาวบานสามารถมีสิทธิเขาทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาได แตก็ไปตามสิทธิที่มีอยูในพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ มาตรา 16 ทวิ และ 16 
ตรี วาดวยการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง การใหอนุญาต ยังคงมีขั้นตอน 
กระบวนการ และอํานาจตัดสินใจ อยูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และเปนสิทธิในการเชาที่เทานั้น  

 เม่ือพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับคนกับปา ของรัฐ ที่ดําเนินควบคูกันมาแลว กลาวคอื 
รางพ.ร.บ.ปาชุมชน และโครงการหมูบานปาไมแผนใหม จะพบวา ในขณะที่รางพ.ร.บ.ปาชุมชน เปน
กฎหมายที่พยายามพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลงหลักคิดเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยากร โดยเนน
การกระจายสิทธิ และการสรางกลไกการทํางานรวมกันระหวางรัฐและประชาชนในการจัดการทรัพยากร  
โครงการหมูบานปาไมแผนใหม กลับยังคงดําเนินรอยตามแนวทางเดิมๆของการรวมศูนยอํานาจการ
ตัดสินใจในการจัดการปาไวที่รัฐ  ความขัดกันในทางหลักการที่ปรากฏในนโยบายตางๆของรฐั ไดกลายเปน
คุณลักษณะเฉพาะของการจัดการปาภายใตรัฐบาลทักษิณ ที่ไมเพียงกอใหเกิดความสับสนในหมูประชาชน 
แตยังเปนชนวนที่จะกอใหเกิดความขัดแยงอยางตอเนื่องตอไปในอนาคต 

2.3. การแยกสวนนโยบายและการบริหาร แตขาดการบูรณาการ   

หากพิจารณาถึงความขัดกันในทางนโยบายที่ดํารงอยูในเรื่องคนกับปา ของรัฐ สาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่ง นาจะมาจากการแยกสวนในเรื่องนโยบายและการบริหาร โดยการขาดการบูรณาการ 
ที่เหมาะสม ทั้งน้ี ประเด็นดังกลาว ไมไดเปนเรื่องใหมแตอยางใด การแยกสวนการจัดการปา ได
ปรากฏมาตั้งแตนโยบายปาไมแหงชาติ ฉบับแรก ในป 2528 เปนตนมาแลว โดยที่การจัดการปา
เพ่ือการพาณิชย ถูกแยกโดยเด็ดขาดจากการจัดการปาเพื่อการอนุรักษ กอใหเกิด การทําลายปา
อยางมหาศาลในรูปแบบของสัมปทาน และการปลูกสวนปาไมโตเร็ว โดยที่การจัดการปาเศรษฐกิจ 
ไมไดคํานึงถึงหลักการอนุรักษแมแตนอย   นอกจากนี้  ในสวนของการจัดการปาเพื่อการอนุรักษ ก็
ไมมีองคประกอบของชุมชน โดยไมสนใจการสรางความมีสวนรวมของประชาชน การไมยอมรับสิทธิ
ชุมชนในพื้นที่  และปฏิเสธระบบความรูการจัดการปาของชุมชน กอใหเกิดความขัดแยงที่เรื้อรังมา
นานในระบบการจัดการทรัพยากรปาไมของรัฐ 
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การปรับโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรระหวางกรมปาไมและกรมอุทยาน ไดทําให
การแยกสวนทางวิธีคิด และหลักการจัดการทรัพยากร ยิ่งกลายเปนปญหามากขึ้น  ทั้งน้ี เพราะการ
ปรับโครงสรางดังกลาว ไมปรากฏกระบวนการเชิงบูรณาการที่ชัดเจนแตอยางใด และมีผลใหการ
จัดการปาที่มีพ้ืนฐานจากการแบงประเภทปาออกจากกันอยางเด็ดขาด ระหวาง ปาอนุรักษ ปา
เศรษฐกิจ และปาชุมชน มีการแยกสวนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ชุมชน และแนวคิดเรื่องปาชุมชน ที่เสนอ
โดยชุมชน เนนการจัดการปาอยางยั่งยืน ทั้งในแงนิเวศ  เศรษฐกิจ และสังคม อยางเปนองครวม  
การที่กรมอุทยานแหงชาติ ยังคงมุงเนนการอนุรักษทรัพยากรที่ละเลยการสรางความมีสวนรวมจาก
ประชาชน หรือใหความสําคัญในการทํางานรวมกับชุมชนในการอนุรักษ โดยเห็นวา งานดังกลาว 
เปนสวนของฝายสงเสริมปาชุมชนของกรมปาไม เปนภาพสะทอนที่ดีของปญหาการแยกสวนในการ
จัดการปาดังกลาว 

2.4. การแปลงทรัพยากรธรรมชาติใหเปนทุนทางสินคา และการทําลายทรัพยากร   

เปนนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2546 และเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป 2547  โดยมีหลักการใหแปลงที่ดินและที่ดินปาไม เปนสินทรัพยที่สามารถ
ลงทุนเพื่อสรางผลกําไรได นโยบายดังกลาว สะทอนใหเห็นแนวความคิดในการมองปาเพื่อการ
พาณิชย ที่ยังคงไมเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่นาวิตกในนโยบายดังกลาว คือ การสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ใหกับพื้นที่ปา โดยไมมีกลไกในการจัดการที่รัดกุมและเครงครัดพอ และปราศจากการศึกษา
ผลกระทบที่จะตามทางดานนิเวศวิทยา ไดกอใหเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปาขึ้นมามากมาย แมกระทั่งใน
โครงการที่ดําเนินการโดยรัฐเอง เชน โครงการสวนสัตวกลางคืน หรือ “ไนทซาฟารี”  ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งมีการใชพ้ืนที่ปาสงวนแมเหียะ และอุทยานแหงชาติสุ
เทพ-ปุย เปนจํานวนหลายพันไร โครงการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติเกาะชาง ซึ่งเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะไมสอดคลองกับระบบนิเวศ ดวยสิ่งกอสรางตางๆ และยังมีการ
ใชทรัพยากรน้ําจากธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น  และโครงการกอสรางกระเชาลอยฟาขึ้นดอยหลวง เปนที่
นาสังเกตวา โครงการเหลานี้ แมจะเปนโครงการขนาดใหญ แตกลับไมมีการประเมินผลกระทบ
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม แตอยางใด ในขณะที่รัฐบาลทักษิณ ไดตั้งหนวยงานที่ดูแลดานการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ปาธรรมชาติขึ้นมา ในรูปขององคกรมหาชน นับแตป 2547 เปนตนมา เพ่ือ
พัฒนาการทองเที่ยวในเชิงธุรกิจ โดยที่ประชาชนไมมีสวนรวมแตอยางใด 

โครงการแปลงทรัพยากรใหเปนทุนผานอุตสาหกรรมทองเที่ยวจํานวนมาก ไดรับการ
คัดคานอยางหนักจากประชาชน ไมเพียงชุมชนในพื้นที่ แตยังรวมไปถึงชนชั้นกลางที่ไมเห็นดวยกับ
การนําปาอนุรักษมาแสวงหากําไรทางธุรกิจ โดยปราศจากมาตรการทางดานนิเวศรองรับ เชน การคัดคาน
ของนักวิชาการในเชียงใหม ตอโครงการไนทซาฟารี และการคัดคานโครงการกระเชาลอยฟาขึ้นดอยหลวง 
เปนตน   
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การแปลงปาอนุรักษใหเปนสินคา สะทอนใหเห็นถึง ความลักลั่นในการจัดการปาของรัฐได
เปนอยางดี ทั้งน้ี ในขณะที่ในดานหนึ่ง รัฐมุงในการจํากัดสิทธิในการจัดการทรัพยากรเพื่อการยังชีพ 
และเพื่อการเกษตรของชุมชน แตอีกดานหนึ่ง รัฐกลับนําทรัพยากรดังกลาว มาลงทุน โดยเปด
โอกาสใหกับนายทุนไดเขามาใชทรัพยากรไดอยางเต็มที่  ความลักลั่นดังกลาว ชี้ใหเห็นถึง การขาด
ความเปนธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยรัฐ ที่เปดโอกาสใหกับผูมีทุนมากกวาประชาชน
ไดเปนอยางดี  

3. ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนเรื่องคนกับปา 
การเคลื่อนไหวของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือคัดคานการจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนยของรัฐ 

ตลอดจนเรียกรองการมีสวนรวมในการจัดการปา น้ันมีประวัติศาสตรที่สืบเนื่องมานับแตยุค
สัมปทานทําไม  ซึ่งมีกอตัวอยางกวางขวางในภาคเหนือของไทย นับตั้งแตการคัดคานการทําไมของ
ชาวบาน อ.บานหลวง จ.นาน ในชวงป 2516  และชาวบาน อ.สะเมิง และ อ.แมแจม จ.เชียงใหม ชาวบาน
ในจังหวัดเลย  ในชวงป 2529-31 เปนตน ซึ่งไดเรียกรองใหรัฐบาลยุติโครงการสัมปทานทําไมที่ทําลาย
ตนน้ําลําธารของหมูบาน26  ประจวบกับกรณีนํ้าทวมใหญในภาคใตที่กอใหเกิดดินถลม อันเนื่องมาจาก
สัมปทานทําไมอยางหนักหนวง ขบวนการประชาชนที่เรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกสัมปทานทําไม  จึงประสบ
ความสําเร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 ที่รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติปดปา ที่ประกาศใชทั่วประเทศ 
ยกเวนในเขตปาชายเลน 

แตแมวารัฐบาลจะไดประกาศยกเลิกการสัมปทานทําไมแลว แตก็ยังไมไดมีการปฏิรูประบบ
การจัดการทรัพยากรที่สรางการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  ในทางตรงกันขาม การเนน
การจัดการปาเพื่อเศรษฐกิจในภาคเอกชน และการเบียดขับชุมชนออกจากพื้นที่ทํากินและพื้นที่ปา 
ไดกลายเปนชนวนสําคัญ ที่กอใหกระแสการคัดคานโครงการของรัฐอยางเขมขน นับแตหลังยุค
สัมปทานทําไม เปนตนมา ดังเชน กรณีการคัดคานการใหเอกชนเชาที่เพ่ือปลูกสรางสวนปา ของ
ชาวบานหวยแกว อ.สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  ในป 2532 และการคัดคานโครงการจัดสรรที่ดิน
ทํากินแกราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเส่ือมโทรม (คจก.) ในป 2533 ซึ่งมีการอพยพ
ชาวบาน ออกจากที่ทํากินเพื่อหาพื้นที่ปลูกปาพาณิชย การอพยพชาวบานแมสาน บานแมตอม บาน
ปาคา และบานหวยฮอม ในเขตรอยตอจังหวัดลําปาง พะเยา และเชียงราย มาอยูในพื้นที่ริมถนน
สายแจหม-วังเหนือ โดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติดอยหลวง ในป 2537   ไดกอใหเกิดกระแส

                                                        
26 การทําไมในชวงทศวรรษที่ 2520 เปนตนมา ใชระบบตัดหมด ไมใชเลือกตัดเหมือนในยุคสัมปทานของอังกฤษ นอกจากนี้ แมวา
กฎระเบียบสัมปทาน จะระบุอยางชัดเจนไมใหมีการทําไมในเขตตนลําธาร หรือใกลลําหวย แตไมปรากฏวา ไดรับการปฏิบัติตาม
โดยเจาของสัมปทานแตอยางใด  
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คัดคานการใชแนวทางอนุรักษแบบสุดโตงของรัฐ27  และเปนที่มาของการสรางเครือขายประชาชน 
ในรูปแบบตางๆทั่วประเทศ  เชน เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เครือขายปาชุมชน
ภาคเหนือ เครือขายปาชุมชนภาคอีสาน เครือขายปาชุมชนภาคใต เครือขายปาชุมชนภาคตะวันตก และ
เครือขายปาชุมชนภาคตะวันออก28 รวมกันรณรงคเคลื่อนไหวเพื่อผลักดัน พ.ร.บ.ปาชุมชน ฉบับประชาชน 
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา อันเปนกาวสําคัญของการผลักดันใหมีการกระจายอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม ที่เปนรูปธรรมที่สุดในประวัติศาสตรของการจัดการปาไมไทย อยางไรก็ตาม การ
เคลื่อนไหว เรื่องปาชุมชน ซึ่งดําเนินมาเปนเวลามากกวา 1 ทศวรรษ ก็ยังคงไมสัมฤทธิผล (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก) 

ในยุครัฐบาลทักษิณ แมวาจะเปนรัฐบาลที่มีแนวนโยบายสนับสนุนแนวทางการสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการปา  โดยการรับรองราง พ.ร.บ.ปาชุมชน ซึ่งผานการพิจารณาของ          
สภาผูแทนราษฎร ในป 2544  ก็ตาม แตในทางปฏิบัติ ปฏิบัติการจับกุมประชาชน โดยเจาหนาที่ปาไม 
ยังคงดําเนินตอไป อยางไมเปลี่ยนแปลง แสดงใหเห็นถึงความลักลั่นระหวางนโยบายของรัฐบาล และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนอยางดี ในหลายๆกรณี มีการใชความรุนแรงในกระบวนการจับกุม เชน กรณี
การจับกุมชาวบานปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ซึ่งดําเนินมาตั้งแตป 2541 และมีการจับกุมอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แมวาในบางกรณี ชาวบานพยายามตอรองดวยการอิงรัฐธรรมนูญมาตรา 46     
วาดวยสิทธิชุมชน หากแตไมไดรับความสนใจจากเจาหนาที่รัฐ โดยมักอางวา มาตราดังกลาว ยังไมมี
กฎหมายลูกใดๆมารองรับ (กฤษฎา 2548)   สถานการณดังกลาว ไดเพ่ิมแรงกดดันใหกับชุมชนในเขตปา  
และยิ่งทําใหพ.ร.บ.ปาชุมชน ฉบับประชาชน กลายเปนความหวังสําคัญ ที่จะชวยเสริมสรางอํานาจตอรอง
ใหกับชุมชน ในการปฏิรูประบบอํานาจนิยมในการจัดการปา และเปดพื้นที่ใหกับประชาชนสามารถเขามา 
มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสังคม 

 
 
 
 
 
 

 

                                                        
27 ภายหลังการปดปาในป 2532 จวบจนป 2541 การประกาศเขตปาอนุรักษของรัฐ ไดทวีจํานวนขึ้นเปนลําดับ โดยแบงเปน ปา
อุทยาน 17 แหง และเขตรักษาพันธุปา 12 แหง ทับพื้นที่ของชุมชน 43,533 ครัวเรือน และ 4,507 ครัวเรือน ตามลําดับ 
(กฤษฎา 2548: 252). 

28 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.pachumchon.com 
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4. ขอเสนอจากรากหญาตอนโยบายการจัดการปาและคนอยางย่ังยืน 
จากปญหาความลักลั่นที่เกิดขึ้นมาตลอดประวัติศาสตรการจัดการปาที่เกี่ยวของกับชุมชน           

ซึ่งทวีความขัดแยงมากยิ่งในรัฐบาลปจจุบัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีการปฏิรูปหลักคิด และ
นโยบายที่เกี่ยวกับคนกับปา อยางจริงจัง ขอเสนอดังตอไปนี้ รวบรวมจากขอเสนอของชุมชน องคกรพัฒนา
เอกชน และงานวิชาการที่เกี่ยวของกับคนกับปา ที่ไดมีการนําเสนอในชวงที่รัฐบาลทักษิณเขามาบริหาร
ประเทศ  ทั้งน้ี ในการปฏิรูปนโยบายการจัดการทรัพยากรปาไม เพ่ือใหเปนนโยบายที่สอดคลองกับ
สถานการณที่เปนจริงระหวางคนกับปา และแกไขปญหาการทําลายปาที่ถูกจุด จะตองมีการสงเสริมใหเกิด
การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรอยางแทจริง บนพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน              
สรางความมั่นคงใหกับวิถีชีวิตชุมชน แกปญหาความยากจน และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปจจุบัน ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ ดังน้ี คือ  

4.1. ขอเสนอในเชิงหลักการ  

 สงเสริมการจัดการทรัพยากรแบบองครวม  ที่ตอบสนองตอเปาหมายทั้งทางสังคม วัฒนธรรม 
และนิเวศวิทยา โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศ ควบคูไปกับความเปนธรรมของสังคม                
ใหความสําคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานของ        
การกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการทรัพยากร 

ทั้งน้ี  นโยบายปาไมที่เกี่ยวของกับชุมชนในเขตปา ควรสอดคลองกับหลักการในรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา 46, 56, 79,  และ 290 วาดวยการเคารพสิทธิของชุมชนทองถ่ินและ
การมีสวนรวมของประชาชน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 

4.2. ขอเสนอในเชิงสิทธิ   

ควรเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องสิทธิ จากระบบสิทธิแบบผูกขาดโดยรัฐ มาเปนการกระจายอํานาจ 
โดยรับรองสิทธิชุมชน ในรูปแบบของสิทธิสวนรวม (common property) อันเปนระบบสิทธิที่ชุมชน
จํานวนมากใชในการจัดการปา และที่ดิน เปนยุทธศาสตรในการสรางแรงจูงใจใหกับชุมชนในการอนุรักษ
ปา  ทั้งน้ี ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู หรือออกกฎหมายใหม เพ่ือรองรับแนวทางการรับรองสิทธิชุมชน ที่มี
ลักษณะเชิงบูรณาการ ที่ผสานวัตถุประสงคทางสังคม และวัตถุประสงคในทางนิเวศวิทยา เขาดวยกัน โดย 
รับรองสิทธิในการอยูอาศัย การใชประโยชน และการจัดการทรัพยากรของชุมชนตนน้ํา โดยใชลุมนํ้า เปน
หนวยของการจัดการทรัพยากร   การรับรองสิทธิชุมชน ควรใชหลักการปาชุมชน เปนพื้นฐาน และขยาย
แนวคิดใหครอบคลุมสิทธิในการอยูอาศัย และสิทธิในการทํากิน  เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนไดมีความมั่นใจ 
ในการทําหนาที่ในการปกปองลุมนํ้าของตน ใหปลอดพนจากการบุกรุกจากภายนอก 

ระบบสิทธิดังกลาว รัฐยังมีสิทธิในการเปนเจาของทรัพยากร และรวมกําหนดกฎ กติกา 
รวมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากร และทําหนาที่ในการตรวจสอบ ถวงดุล การจัดการทรัพยากร
ของชุมชน รวมกับภาคสวนตางๆ 
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4.3. ขอเสนอในเชิงสถาบัน    

ควรปรับปรุงสถาบันที่ดูแลกํากับดานนโยบายปาไมแหงชาติ ใหมีลักษณะกระจายอํานาจลง
สูทองถ่ินมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมการนโยบายและจัดการปาแหงชาติ  ควรมี
องคประกอบของตัวแทนชาวบาน นักวิชาการ องคกรดานสิ่งแวดลอม และองคกรทํางานดานพัฒนา
ชุมชน เขารวมดวย เพ่ือใหการพัฒนานโยบาย มีความรอบดาน ยืนอยูบนพื้นฐานความเปนจริง และ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคอันหลากหลายมากขึ้น คณะกรรมการนโยบายฯ ควรมีองคประกอบของ
ผูทรงคุณวุฒิ ทางวิชาการที่หลากหลาย เพ่ือใหการวางนโยบาย ยืนอยูบนความรูทางวิชาการดาน
ตางๆอยางแทจริง 

ควรจัดใหมีคณะกรรมการในระดับทองถ่ินในการกําหนดนโยบายการทรัพยากรที่สอดคลอง
กับบริบทของทองถิ่นนั้นๆ  โดยที่เจาหนาที่ปาไมมีหนาที่สําคัญในการรวมวางแผน ตลอดจนให
คําปรึกษา และสนับสนุนการพัฒนาแผนตางๆ 

4.4. ขอเสนอในเชิงแผน  

รัฐควรสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนแมบทในการจัดการทรัพยากรในแตละลุมนํ้า โดยเปน
แผนที่พัฒนาขึ้นมาจากการตกลงรวมกันระหวางรัฐและองคกรชุมชนในแตละลุมนํ้า  โดยเปนแผนที่
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยาในแตละพื้นที่ โดยที่รัฐสนับสนุนการจัดทาํแผน
ดังกลาว ภายใตนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ งบประมาณ การวางแผนปฏิบัติการ 
และติดตามประเมินผลลงสูทองถ่ิน  

แผนการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า ควรมีความยืดหยุน และกําหนดระยะเวลาในทบทวนแผน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงได ภายใตการปรึกษาหารือรวมกัน 
ระหวางรัฐ และชุมชน  ภายในแผน ควรประกอบดวย การสรางขอตกลงรวมเรื่องแนวเขตลุมนํ้า ที่
ตรงกับสภาพการจัดการทรัพยากรที่เปนจริงในทองถ่ิน การจําแนกการใชประโยชนในที่ดินโดย
ชุมชน การกําหนดแนวทางการควบคุมระบบเกษตรใหมีลักษณะเชิงอนุรักษ และแผนการสงเสริม
ระบบเศรษฐกิจ และอาชีพที่สอดคลองกับการจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษ  เปนตน  
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5. ขอเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมาย 
5.1  เรงรัดออกพ.ร.บ.ปาชุมชน เพ่ือใหการสนับสนุนชุมชนในการจัดการปา เกิดขึ้นอยาง

เปนจริงในพื้นที่ 
5.2 ปรับปรุงแกไขกฎหมายปาไม 4 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ.ปาไม 2484 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 

2504   พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตว 2535  เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการรัฐธรรมนูญ วาดวยการเคารพ
สิทธิชุมชน โดยอาจพิจารณาบูรณาการกฎหมายทั้งส่ีฉบับเขาดวย เพ่ือลดปญหาการแยกสวน และการกีด
กันการมีสวนรวมของชุมชน 

5.3   ปรับปรุงแกไขมติคณะรัฐมนตรี การจัดการชั้นคุณภาพลุมนํ้าและมาตรการการใชที่ดิน
ในเขตลุมนํ้า โดยใหชุมชนทองถ่ิน มีสวนรวมในการจําแนกประเภทพื้นที่ และวางแนวเขตลุมนํ้า  

5.4   ปรับปรุงแกไขมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ในเรื่องการแกไขปญหาที่ดินใน
พ้ืนที่ปาไม เพราะกระบวนการพิสูจนสิทธิ และการแกไขปญหาที่ดินดังกลาว ขัดกับหลักการมีสวน
รวมของประชาชน 

5.5  ปรับปรุงโครงสรางกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ โดยใหบูรณาการเขาดวยกัน 
โดยเนนการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน และใหมีหนาที่หลักในการบริหารและสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน มากกวาจะจับกุมและปราบปราม 

5.6   ทบทวนนโยบายแปลงทรัพยากรเปนทุน โดยประเมินผลกระทบ และความเสียหายตอระบบ
นิเวศวิทยาที่เกิดขึ้น และกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการแสวงหากําไรจากการจัดการปาอนุรักษ 

5.7  ยกเลิกโครงการหมูบานปาไมแผนใหม ทั้งน้ี โดยหันมาสงเสริม การจัดทําแผนแมบท
การจัดการทรัพยากรลุมนํ้าในทองถ่ินแทน 
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ภาคผนวก 

ลําดับเหตุการณการรณรงค พ.ร.บ.ปาชมุชน 
ปพ.ศ. เหตุการณ 
2532 ชาวบานหวยแกว กิ่งอ.แมออน จ.เชียงใหม คัดคานนายทุนที่เชาพื้นที่ปาสาธารณะในการปลูก

สวนปาเศรษฐกิจ จนสําเร็จ   นายไพโรจน สุวรรณกร รองอธิบดีกรมปาไม เขาเยี่ยมชาวบาน
ในพื้นที่ และประกาศใหปาหวยแกว เปนปาชุมชนแหงแรกในประเทศไทย 

2535 กรมปาไมรางกฎหมายปาชุมชนขึ้น แตรางของกรมปาไมไมไดใหสิทธิแกประชาชนอยางแทจริง 
ท้ังยังเนนการปลูกปาเชิงเศรษฐกิจ จึงถูกปฏิเสธจากประชาชน 

2536 องคกรประชาชนรวมกันรางกฎหมายปาชุมชนฉบับประชาชน 
2537 องคกรประชาชนเริ่มรณรงคใหรัฐบาลนํารางกฎหมายปาชุมชนฉบับประชาชนเขาสูการ

พิจารณาของรัฐสภา 
2538 รัฐบาลตัดสินใจไมไดวาจะเลือกกฎหมายปาชุมชนฉบับใด จึงจัดใหมีการยกรางกฎหมายปา

ชุมชนขึ้น ในวันที่ 7-9 เมษายน 2538 โดยคณะกรรมการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
(กนภ.) เปนผูจัด โดยเชิญเจาหนาที่รัฐ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน และตัวแทนชาวบาน เขา
รวม ไดรางพ.ร.บ.ปาชุมชน ฉบับ กนภ. 

2539 วันที่ 30 เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการในรางพ.ร.บ.ปาชุมชน ฉบับ กนภ. แตองคกร 
4 องคกร คือ มูลนิธิธรรมนาถ มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว และสมาคมอนุรักษ
ศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม ไดออกมาคัดคานรางฉบับ กนภ. เพราะไมเห็นดวยกับการอนุญาต
ใหมีปาชุมชนในเขตปาอนุรักษ 

2540 รัฐบาลจัดใหมีการทําประชาพิจารณรางกฎหมายปาชุมชนฉบับกนภ. หลังการประชาพิจารณ 
นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายใหแกไขรางพ.ร.บ. แต
ผลการแกไข ไมเปนไปตามผลการประชาพิจารณ ชาวบานจึงพากันคัดคานรางฉบับนายโภคิน 

2541 รัฐบาลชวน หลีกภัย แตงตั้ง นางลดาวัลย วงศศรีวงศ เปนประธานราง พ.ร.บ.ปาชุมชน (ฉบับ
นายโภคิน) ใหสอดคลองกับผลการประชาพิจารณ แตยังคงหามไมใหมีปาชุมชนในเขตปา
อนุรักษ จากนั้นไดมีการมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอรางพ.ร.บ.ปาชุมชน 
ฉบับ ส.ส.ลดาวัลย เขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ ไดสงเรื่องใหกรมปาไม
พิจารณา ก็ไดรับการคัดคานจากประชาชนอยางกวางขวาง 

2542 สมัชชาปาชุมชนภาคเหนือ ประกาศเจตนารมยรวมผลักดันกฎหมายปาชุมชนฉบับประชาชน 
โดยระดม 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอเขาสูสภา 

2543 1 มีนาคม ชาวบานเสนอกฎหมายปาชุมชน 50,000 รายชื่อตอประธานรัฐสภา 
5 กรกฎาคม รัฐบาลรับหลักการรางพ.ร.บ.ปาชุมชน วาระที่ 1 พรอมแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณารางพ.ร.บ.ปาชุมชน 
สิงหาคม-กันยายน ตัวแทนประชาชนผูเสนอกฎหมาย และตัวแทนองคกรสายอนุรักษยางกลุม
เขาไปเปนที่ปรึกษากรรมาธิการ ทามกลางบรรยากาศที่ส.ส.ฝายคานลากออกจากสภาเกือบ
หมด และ ส.ส.ท่ีเปนกรรมาธิการขาดความเขาใจตอ พ.ร.บ.ปาชุมชน 
พฤศจิกายน  ยุบสภา รางพ.ร.บปาชุมชน ตกไป 
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ปพ.ศ. เหตุการณ 
2544 รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ภายใตทักษิณ ชินวัตร เขาบริหารประเทศ และคณะรัฐมนตรี ยืนยัน

รางพ.ร.บ.ปาชุมชนที่คางสภาอยู ใหมีการพิจารณาตอ  และรางพ.ร.บ.ผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎร ดวยเสียงสนับสนุน 341 เสียง งดลงคะแนน 2 เสียง 

2545 วุฒิสภาพิจารณารางพ.ร.บ.ปาชุมชน มีมติใหตัดหลักการสําคัญของรางกฎหมายในเรื่องปา
ชุมชนหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องปาชุมชนในเขตปาอนุรักษ โดยยืนยันมิใหชุมชน
ในพื้นที่ปาอนุรักษสามารถจัดตั้งปาชุมชนได 

2546 เครือขายปาชุมชนระดมรายชื่อนักวิชาการ 1,000 คน เพื่อสนับสนุนรางพ.ร.บ.ปาชุมชน ฉบับ
ประชาชน 

2547 สภาผูแทนราษฎร มิมติไมเห็นดวยกับการแกไขรางพ.ร.บ.ปาชุมชนของวุฒิสภา จึงมีการแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการรวม 12 คน เพื่อพิจารณาประเด็นที่ยังเปนขอถกเถียงกัน โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องปาชุมชนในเขตปาอนุรักษ 
ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการยังไมแลวเสร็จ กอนการปดสภา ทําใหผลการพิจารณาตก
ไป 

2548 รัฐบาลภายใตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร กลับเขาบริหารประเทศอีกครั้ง และนําเอาราง
พ.ร.บ.ปาชุมชนที่คางสภาอยูมาพิจารณา โดยมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมขึ้นจากสองสภา 
ฝายละ 12 คน รวมเปน 24 คน เพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนขอถกเถียงกันอยู 

ดัดแปลงจาก  http://www.localtalk2004.com/pachumchon/detail_05.php 16/6/48 

 


