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นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ	 2530	 เป็นต้นมา	 วาทกรรม	 “ป่าชุมชน”	 ได้รับการ

ยอมรับในฐานะทางเลือกในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และเครื่องมือในการ

แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน

ในเขตป่าไม้ของรัฐ	 บทความชิ้นนี้อาศัยกรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้ว	 ตำบล

ห้วยแก้ว	 อำเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 แสดงให้เห็นว่าในทางปฏิบัติ	 ป่า

ชุมชนเป็นเทคโนโลยีอำนาจชิ้นใหม่ของรัฐในการควบคุมการเข้าถึงและใช้

ประโยชนท์รพัยากรในปา่ของชาวบา้นโดยผา่นทางตวัชาวบา้นเอง	 สิง่นีเ้กดิขึน้

จากการที่ขบวนการป่าชุมชนในสังคมไทยมักมองชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่น

แบบหยุดนิ่งและชวนฝัน	 รวมถึงความพยายามของรัฐในการรักษาอำนาจ

เหนือทรัพยากรป่าไม้เอาไว้	 

Since	the	early	1990s,	“community	 forestry”	discourse	 in	Thailand	

has	 been	 proposed	 as	 an	 alternative	 to	 conventional	 forest	

management	 and	 as	 a	 means	 to	 alleviate	 poverty	 in	 the	 rural	

areas,	especially	in	local	communities	in	state-owned	and	-managed	

forests.	Community	forestry	advocates	 in	Thailand	have	tended	to	

describe	local	communities	living	in	the	forest	as	in	harmony	with	

nature	 through	 their	 subsistence	 mode	 of	 living	 and	 their	

knowledge	 about	 the	 forest.	 This	 article	 argues	 that	 these	

community	 forestry	 advocates’	 static	 and	 romantic	 views	 about	

local	 communities	have	 in	 fact	contributed	 to	 these	communities’,	

which	 adopted	 the	 community	 forestry	 schemes,	 less	 access	 to	

forest	 resources.	 Using	 the	 case	 study	 of	 Huai	 Kaew	 community	

forest	 in	 Huai-Kaew	 sub-district,	 Mae	 On	 district	 of	 Chiang	 Mai	

Province,	 the	 article	 points	 out	 how	 community	 forestry	 has	

become	 the	 Thai	 state’s	 new	 technology	 of	 power	 in	 regulating	

and	limiting	local	communities’	access	to	forest	resources.		
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บทนำ 

	 ในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา	 ป่าชุมชนได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในฐานะทางเลือก

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านในชนบท	 โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ใน

เขตพื้นที่ป่าของรัฐ	(ฉลาดชาย	2528,	สมศักดิ์	2550)	นักวิชาการที่สนับสนุนแนวทางป่าชุมชนเชื่อว่า

มโนทัศน์การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์อำนาจนอกจากจะไร้ประสิทธิภาพในการคุ้มครองและรักษา

ทรพัยากรปา่ไมแ้ลว้	 ยงักอ่ใหเ้กดิปญัหาความไมเ่ปน็ธรรมในการจดัสรรทรพัยากร	 ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ

ทางตรงมากทีส่ดุกห็นไีมพ่น้ชาวบา้นหรอื	“ชมุชนทอ้งถิน่”	ผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัฐานทรพัยากร	ดงันัน้	ขอ้เสนอ

ของนกัวชิาการกลุม่นีค้อื	 รฐัตอ้งกระจายหรอืมอบอำนาจในการจดัการทรพัยากรปา่ไมใ้หก้บัชมุชนทอ้งถิน่

ในรูปแบบป่าชุมชน	 หากสังคมไทยต้องการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	 อีกทั้งยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่า	เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

	 อย่างไรก็ดี	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนป่าชุมชนในฐานะทางเลือกในการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ของสังคมไทยมักตีความและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบของป่าชุมชนแตกต่างกัน	

การขับเคลื่อนและผลักดันป่าชุมชนในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงมักเป็นการช่วงชิงการนำในการ

นิยามความหมายป่าชุมชนของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 การช่วงชิงการนิยามความหมายป่าชุมชนได้

ปรากฏเดน่ชดัมากขึน้ในกระบวนการผลกัดนัพระราชบญัญตัปิา่ชมุชนตัง้แตต่น้ทศวรรษ	2530	 เปน็ตน้มา 

ขณะนั้นกรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้มาเป็นเวลากว่าศตวรรษ	 ได้มอง

หาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	 เพื่อทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่	 

ป่าไม้ครอบคลุมถึงร้อยละ	40	ของพื้นที่	 ดังที่ระบุไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	พ.ศ. 2528	ดังนั้น	 ในปี	

พ.ศ. 2534	 กรมป่าไม้จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 เพื่อสร้างเครื่องมือทางกฎหมายให้กับ	 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	และได้เสนอร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในปีเดียวกัน		

	 อย่างไรก็ดี	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของกรมป่าไม้ไม่ได้รับการยอมรับจาก	 “เครือข่าย

ภาคประชาชน”	 ซึ่งมองว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ความสำคัญกับการปลูกสร้างสวนป่ามาก

กว่าการรองรับ	“สิทธิชุมชน”	ในการคุ้มครองและรักษาฐานทรัพยากรดิน	น้ำ	ป่า	ดังนั้น	“เครือข่ายภาค

ประชาชน”	 จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่เพิ่มมิติด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรเข้าไป	

ในช่วงระหว่างปี	 พ.ศ. 2532-2536	 มีความพยายามหลายครั้งในการเจรจาต่อรองและประสานร่าง	 

พระราชบญัญตัฉิบบัของกรมปา่ไมแ้ละภาคประชาชนเขา้ดว้ยกนั	 ผา่นกระบวนการทีเ่รยีกวา่	 “การประชา-

พิจารณ์”	 ซึ่งดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวจะสัมฤทธิผลในการประชาพิจารณ์ระดับชาติในป	ี พ.ศ.	 

2536	ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม	่จดัขึน้โดยสำนกังานกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค	และมนีายแพทยป์ระเวศ	วะส	ี
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เป็นประธาน	 ผลของการประชาพิจารณ์ครั้งนั้นได้เกิดร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับ	 “สวนบัว”	 อัน

ถือว่าเป็นฉบับที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด	 แต่กระนั้น	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับ	 

ดังกล่าวถูกคัดค้านจาก	“เครือข่ายนักอนุรักษ์”	นำโดยมูลนิธิธรรมนาถ	เนื่องจากทางเครือข่ายฯ	ไม่เห็น

ด้วยในประเด็นการอนุญาตให้มีการทำป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์	 โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำลำธาร	 ดังนั้น		 

นับตั้งแต่ปี	พ.ศ. 2536	เป็นต้นมา	ประเด็นการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์จึงได้กลายมาเป็นประเด็น

ความขัดแย้งทางความคิดระหว่าง	 “นักอนุรักษ์”	 กับ	 “นักสิทธิชุมชน”	 จนทำให้ปัญหาเรื่อง	 “คนกับป่า”	

กลายเป็นปัญหาคอขวดและไม่มีทางออกที่เหมาะสมในเชิงนโยบาย	อย่างไรก็ดี	ในปี	พ.ศ. 2550	รฐับาล

ภายใต้การทำรัฐประหารของทหารได้นำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกลับมาพิจารณาอีกครั้ง	 และมีมติ

ผ่านร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนในวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2550	 แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติจำนวนหนึ่ง

เห็นค้านกับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่เพิ่งผ่านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประเด็นความไม่

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในประเด็นสิทธิชุมชน	 จึงยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความร่าง

กฎหมายในเวลาต่อมา	 และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	และให้ระงับการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน		

	 นับจากอดีตเป็นต้นมา	 คำว่า	 “ป่าชุมชน”	 มักถูกอ้างถึงในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังในการ

เสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการคุ้มครองระบบนิเวศและแก้ปัญหาความยากจน	ข้อสรุปดังกล่าวมีส่วน

ถูกอยู่บ้าง	 แต่ก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมด	 คำถามหลักก็คือ	 ป่าชุมชนสามารถเอื้อประโยชน์ต่อชาวบ้านจริง

หรือ	 ในเมื่อสังคมไทยยังไม่มีกฎหมายมารองรับสิทธิของชาวบ้านในการจัดการป่า?	 บทความชิ้นนี้

ต้องการนำเสนอให้เห็นว่าในบริบททางสังคมและการเมืองในปัจจุบันที่สังคมไทยยังไม่ยอมรับสิทธิชุมชน

ในการจัดการป่า	 ป่าชุมชนถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการ	 “อนุรักษ์”	 มากกว่าการเสริมศักยภาพของ

ชาวบา้นในการจดัการใชป้ระโยชนท์รพัยากรอยา่งยัง่ยนื	 ทัง้นี	้ ชาวบา้นทีจ่ดัการปา่ชมุชนมกัไดร้บัอนญุาต

ให้ใช้ประโยชน์เพียงการเก็บหา	 “ของป่า”	 ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่สูงมากนัก	 ในขณะที่ทรัพยากรใน

ป่าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง	 เช่น	 เนื้อไม้และไม้สำหรับการก่อสร้าง	มักจะถูกกีดกันและหวงห้ามไว้เพื่อ

เป็นสมบัติของชาติ	และหากจะมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านี้	ก็จะอนุญาตเพียงเพื่อการ

ยังชีพและใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนเท่านั้น	 นอกจากนี้	 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับ

หมู่บ้านยังถูก	 “จับตา”	 และตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากเพื่อนบ้านด้วยกันเอง	 ป่าชุมชนได้กลายเป็น

เงื่อนไขใหม่ในการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของชาวบ้านที่เข้มข้นขึ้น	 โดยม	ี “คณะกรรมการป่าชุมชน” 

ทำหน้าที่บังคับใช้	“กฎระเบียบป่าชุมชน”	เพื่อกำกับและควบคุมการใช้ประโยชน์ของ	“สมาชิกป่าชุมชน”	

ให้เป็นไปตามกรอบคิดที่ว่าด้วยการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ยั่งยืน		

	 ในบทความนี้	ผู้เขียนพยายามวิเคราะห์ให้เห็นว่าป่าชุมชนนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียง	“เทคโนโลยี

อำนาจชิน้ใหม”่	ซึง่เปน็เทคนคิการบรหิารอำนาจของรฐัเพือ่ปรบัความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัชมุชนในเขตปา่	
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เพื่อให้ชุมชนในเขตป่าเหล่านั้นเกิดสำนึกใหม่ว่าการควบคุมและจัดการทรัพยากรเป็นหน้าที่ของชุมชน

และชาวบ้าน	 แต่ในขณะเดียวกันรัฐก็ไม่เคยมอบอำนาจการตัดสินใจสำหรับการจัดการและจัดสรร

ทรพัยากรใหก้บัชมุชนเหลา่นัน้	 อำนาจในการจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ีแ่ทจ้รงิยงัคงรวมศนูยอ์ยูท่ีส่ว่นกลาง 

โดยมีกรมป่าไม้เป็นผู้บริหารจัดการอำนาจ	 การมอบพื้นที่ป่าให้ชาวบ้านดูแลในรูปแบบ	 “ป่าชุมชน”	 แต่

ไม่ให้อำนาจในการบริหารจัดการ	 จึงเป็นความพยายามของรัฐในการกลบเกลื่อนความล้มเหลวของ

นโยบายรวมศูนย์อำนาจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 ทั้งนี้เพื่อรักษาและธำรงไว้ซึ่งสถานะทางอำนาจ

เดิมของรัฐเหนือพื้นที่ป่าและการควบคุมชาวบ้านในเขตป่า	

	 คำว่า	 “เทคโนโลยีอำนาจชิ้นใหม่”	 ที่นำมาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ในบทความนี	้ ผู้เขียนได้

ยืมมาจากแนวคิด	Governmentality	ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย	มิเชล	ฟูโกต์	 (Michel	

Foucault)	 นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส	 ในช่วงระหว่างปี	 ค.ศ. 1977-1984	 หากกล่าวแบบย่อๆ	 ฟูโกต์มอง

ว่าการปกครองในสังคมสมัยใหม่มักจะไม่ปฏิบัติการผ่านกฎหมายหรือกฎจารีตอันเป็นการควบคุมทางตรง 

ซึ่งการปกครองดังกล่าวมักจะได้รับการต่อต้านจากผู้ที่ถูกควบคุม	 แต่การควบคุมของสังคมสมัยใหม่มัก

ปฏิบัติการผ่านการกระทำร่วมกันของ	 “อำนาจและความรู้”	 ที่ยังผลให้เกิด	 “ความรู้สึกนึกคิด”	 (Sub-

jectivity)	(อานันท์	2552)	และใช้ความรู้สึกนึกคิดนั้นในการปกครองตนเอง	ดังนั้น	Governmentality	

จึงมีความแตกต่างจากการปกครองด้วยอำนาจรัฐโดยตรง	 แต่เป็นการปกครองที่มีพลังอำนาจบังคับอยู่

ภายในตัวคน	หรือการปกครองที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง	ทั้งนี้	 แนวคิด	Governmentality	 ของฟูโกต์ได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากนักวิชาการร่วมสมัยหลากหลายสาขา	 โดยในสาขาว่าด้วยการเมืองของการ

พัฒนาและสิ่งแวดล้อมก็มีการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว	 ยกตัวอย่างเช่น	 งานศึกษาของ	 Tania	 Li	

(2007)	ในหนังสือเรื่อง	The Will to Improve	ซึ่ง	Li	ได้ใช้กรอบคิด	“conduct	of	conduct”	ในการ

วิเคราะห์โครงการและแผนงานของหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่เพื่อพัฒนา	 “คนอื่น”	 ภายใต้กรอบ

คิดการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา	 ข้อโต้แย้งสำคัญของ	 Li	 ก็คือ	 แท้จริง

แล้วโครงการและแผนงานพัฒนาเหล่านั้นมีการวางแผนและตระเตรียมไว้แบบเบ็ดเสร็จเรียบร้อย	 เมื่อ

ประชาชนในพืน้ทีเ่ปา้หมายการพฒันาเขา้รว่มกระบวนการ	 จงึเปน็ความสำเรจ็ของแผนงานดงักลา่วในการ

ควบคุมชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเหล่านั้น	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ของแผนงาน

พัฒนา		

	 เนื้อหาในบทความชิ้นนี้สังเคราะห์จากกรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้ว	 ตำบลห้วยแก้ว	 อำเภอ	 

แม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็น	“สนาม”	ในการศึกษาวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ

ผู้เขียนที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์	 ประเทศออสเตรเลีย	 โดยผู้เขียนได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระหว่างเดือน

พฤศจิกายน	 2552	 ถึงเดือนพฤษภาคม	 2553	 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 ผู้เขียนได้มีโอกาสสังเกต	 

รูปแบบการพึ่งพิงทรัพยากรของชาวบ้าน	 ได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มทั้งแบบทางการและไม่เป็น



1�0 สุรินทร์ อ้นพรม

ทางการ	 ประกอบด้วย	 อดีตแกนนำชาวบ้านในการคัดค้านการสัมปทานป่าห้วยแก้ว	 คณะกรรมการป่า

ชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว	และชาวบ้านทั่วไปซึ่งผู้เขียนแบ่ง

ออกเป็น	 2	 กลุ่มหลัก	 คือ	 1)	 กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ป่าชุมชนและพึ่งพิงทรัพยากรจากป่า

ชุมชนห้วยแก้วโดยตรง	ทั้งในรูปของที่ดินในป่า	 รวมถึงการเก็บหาของป่า	 เช่น	หน่อไม้	 ไม้ฟืน	 เป็นต้น	

และ	2)	กลุ่มชาวบ้านที่พึ่งพิงทรัพยากรจากป่าทางอ้อม	เช่น	การพึ่งพิงน้ำเพื่อการเกษตร		

	 การตั้งชื่อบทความเป็นลักษณะของคำถามเป็นความตั้งใจของผู้เขียน	 ทั้งนี้เพราะผู้เขียน

ยอมรับถึงความแตกต่างหลากหลายของรูปแบบป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่และป่าชุมชนในแต่ละภูมิภาค	

เป็นไปได้ว่าในบางพื้นที่	 ป่าชุมชนอาจเป็นเครื่องมือที่เสริมศักยภาพของชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าได้	

บทความนี้ไม่มีเจตนาที่จะสรุปรวมว่าป่าชุมชนทุกแห่งกลายเป็นเทคโนโลยีอำนาจในการควบคุมชาวบ้าน

ทีอ่ยูใ่นเขตปา่	การกลา่วถงึปา่ชมุชนตอ้งพจิารณาเปน็รายกรณศีกึษา	และตอ้งพจิารณาบรบิทของปา่ชมุชน

นั้นๆ	ประกอบ	

 

ภาพรวมสถานการณ์คนกับป่า 
และความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรในสังคมไทย 

	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ. 2439	เป็นต้นมา	รัฐบาลสยามได้สถาปนากรมป่าไม้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุม

การทำไม้	 โดยเฉพาะการสัมปทานไม้สักในเขตภาคเหนือของประเทศไทย	 การสถาปนากรมป่าไม้ครั้ง

นั้นนับได้ว่าเป็นการประกาศรวมศูนย์อำนาจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย	 ซึ่งก่อนหน้า

นั้นพื้นที่ป่าไม้ในเขตภาคเหนืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าเมืองซึ่งมีระบบการจัดการที่แตกต่างกันไป	

ในช่วงเริ่มต้นของการวางระบบรวมศูนย์อำนาจการจัดการป่า	 รัฐบาลสยามได้ว่าจ้างนายโฮร์เบิร์ต	 เสลด	

(Horbert	 Slade)	 นักป่าไม้ชาวอังกฤษ	 ให้มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางกฎเกณฑ์การบริหารจัดการ

ป่าไม้	ต่อมานายเสลดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมป่าไม้	(อธิบดีกรมป่าไม้)	คนแรกในประวัติศาสตร์

การป่าไม้เมืองไทย	 ทั้งนี้	 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในสมัยนั้นเน้นการทำไม้สัก	 และต่อมาเป็น

ไม้กระยาเลยจากป่าธรรมชาติ	โดยผู้รับสัมปทานส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทของ

อังกฤษ	เช่น	บริษัทบอมเบย์-เบอร์มาร์	โดยรัฐบาลสยามได้รายได้จากการสัมปทานโดยเก็บค่าภาคหลวง

การทำไม้ในเขตสัมปทาน	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยเปิดให้มีการสัมปทานป่าไม้ในเขตป่าธรรมชาตินับตั้งแต่นั้น

เรื่อยมา	 และรัฐบาลได้ประกาศปิดสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในปี	 พ.ศ. 2532	 ซึ่งนับ

รวมเวลาในการทำไม้ในป่าธรรมชาติเกือบหนึ่งศตวรรษ	

	 ที่ผ่านมา	 รัฐใช้อำนาจผ่านกรมป่าไม	้ โดยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแสดงอำนาจ

เหนือพื้นที่ป่าไม้ด้วยการประกาศให้พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ของรัฐ	 และออกกฎหมายป่าไม้เพื่ออำนวย



1�1ป่าชุมชน: เทคโนโลยีอำนาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่?

การให้รัฐมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้แต่เพียงผู้เดียว	 ดังนั้น	

เทคนิคของรัฐในการควบคุมทรัพยากรป่าไม้ก็คือการกำหนดพื้นที่ให้เป็นของรัฐ	 และออกกฎหมายเพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้	ในปี	พ.ศ. 2507	กรม

ป่าไม้ออกกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ. 2507	 นัยสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการกำหนดนิยาม	

“ที่ดินป่าไม้”	 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นิยามว่า	 “ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดครอบครองเป็นเจ้าของตามประมวล

กฎหมายที่ดิน”	 หมายความว่าที่ดินทั้งที่มีต้นไม้ปกคลุมและไม่มีต้นไม้ปกคลุม	 แต่ยังไม่มีการออก

เอกสารสทิธิท์ีด่นิโดยกรมทีด่นิ	 ถอืเปน็ทีด่นิปา่ไม	้ และจดัเปน็พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต	ิ นอกจากนีก้รมปา่ไม้

ออกประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ. 2503	 ทั้งนี้	 ในเชิงการควบคุมพื้นที่เพื่อ

อนุรักษ์สัตว์ป่า	 กรมป่าไม้ได้ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นทั่วประเทศ	 ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน	

กรมป่าไม้ออกประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ. 2504	 และมีการประกาศอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย	 แต่ดูเหมือนว่าระบบการจัดการป่าแบบรวมศูนย์

อำนาจโดยมีกรมป่าไม้ทำหน้าที่หลัก	 ไม่สอดคล้องกับระบบสังคม	 การเมือง	 และระบบนิเวศธรรมชาติ

ในสังคมไทย	 และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เดิมที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม	้ ในทางตรงกันข้าม	 พื้นที่ป่าไม้ใน

ประเทศไทยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยพื้นที่ป่าได้ลดลงจากประมาณร้อยละ	43	ของพื้นที่ประเทศใน

ปี	พ.ศ. 2516	เหลือเพียงประมาณร้อยละ	25	ในช่วงทศวรรษ	2540	(กรมป่าไม้	2552)		

	 “ชาวบ้าน”	และ	“ระบบเกษตรกรรมในป่า”	มักถูกตำหนิจากเจ้าหน้าที่และสังคมว่าเป็นสาเหตุ

หลักของปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้	 รัฐมักมองว่าชาวบ้านและระบบเกษตรกรรมดังกล่าว

เป็นศัตรูที่ร้ายกาจต่อทรัพยากรป่าไม้	 และได้ใช้ความพยายามหลายครั้งในการควบคุมประชากรที่อาศัย

ในปา่	ซึง่มกัถกูกลา่วหาวา่เปน็ตน้เหตขุองปญัหาการลดลงของพืน้ทีป่า่ไม	้เชน่	ในป	ีพ.ศ. 2533	กรมปา่ไม	้ 

ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพบก	 (กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายใน)	 ดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม	 หรือที่รู้จักกัน

ในนาม	 “คจก.”	 โดยมกีารอพยพชาวบา้นทีอ่าศยัอยูอ่ยา่งกระจดักระจายในเขตปา่ตน้นำ้	 ใหม้าอยูร่วมกนั

ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมและมีความเปราะบางทางระบบนิเวศต่ำ	 ทั้งนี้	 ทางโครงการวางแผนที่จะ

ดำเนนิการกบัราษฎรทีอ่ยูใ่นเขตปา่ทัว่ประเทศ	 โดยไดร้เิริม่การดำเนนิโครงการทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

เป็นพื้นที่แรก	ในพื้นที่อพยพ	ทางโครงการฯ	ได้จัดตั้งระบบหมู่บ้านและจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย	 และเมื่ออพยพชาวบ้านออกไปแล้ว	 ทางกรมป่าไม้และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ทำการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ	 โดยไม่ได้คำนึงว่าการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่

ต้นน้ำนอกจากไม่นำไปสู่การฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ป่าไม้แล้ว	 ยังนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของ

รัฐและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอีกด้วย	



1�� สุรินทร์ อ้นพรม

	 อย่างไรก็ดี	 มีการโต้แย้งจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศในเรื่องข้อกล่าวหาของรัฐที่ว่า	

“ชาวบ้านทำลายป่า”	(เจิมศักดิ์	2535,	Delang	2002,	Hirsch	1987,	Sato	2003)	นักวิชาการกลุ่มนี้

พยายามชี้ให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของปัญหาการทำลายป่า	 ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันว่าสาเหตุสำคัญของ

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้สืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่มุ่งเน้นการพล่า

ผลาญทรัพยากรและการรักษาความมั่นคงของชาต	ิ การลดลงของพื้นที่ป่าจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคม	 แต่ดูเหมือนว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่การทบทวนและ

สร้างนโยบายป่าไม้ที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวบ้านเท่าไรนัก	 นโยบายการจัดการป่าของไทยยังคงเน้นการ

อนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยยังคงมองชาวบ้านเป็นศัตรูสำคัญของทรัพยากร

ป่าไม้	 ในช่วงปลายทศวรรษ	 2520	 คณะรัฐมนตรีมีมติผ่านนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	 พ.ศ. 2528	 ซึ่ง

กำหนดให้ประเทศควรมีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ	 40	 ของพื้นที่ประเทศ 1	 โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ร้อยละ	25	และอีกร้อยละ	 15	 เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	 เพื่อบรรลุนโยบายดังกล่าว	กรมป่าไม้ใน

ฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 ได้ดำเนินยุทธศาสตร์อย่างน้อย	 2	 ยุทธศาสตร์หลัก	 ได้แก่	 1)	 การเร่ง

ประกาศพื้นที่อนุรักษ์	ซึ่งรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	และ	2)	การส่งเสริมให้

ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนปลูกสร้างสวนป่าขนาดใหญ่	 โดยเฉพาะสวนป่ายูคาลิปตัส	 ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งสอง

ของกรมป่าไม้นำไปสู่ความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่ป่าซึ่งอาศัยป่าในการดำรงชีพ	 ตัวอย่างที่สำคัญและ

เปน็กรณศีกึษาของผูเ้ขยีนไดแ้กก่รณคีวามขดัแยง้ระหวา่งชาวบา้นหว้ยแกว้	 ตำบลหว้ยแกว้	 อำเภอแมอ่อน	

จงัหวดัเชยีงใหม	่กบันกัธรุกจิในทอ้งถิน่	โดยกรมปา่ไมอ้นญุาตใหน้กัธรุกจิเชา่พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตจิำนวน	

235	 ไร่เพื่อทำการปลูกสร้างสวนป่า	 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านห้วยแก้วอ้างว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำ

ลำธาร	 แหล่งเก็บหาของป่า	 และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของชุมชน	 ดังนั้น	 พวกเขาจึงต่อต้านการเช่าที่ดินของ

เอกชนจากรัฐ	 และกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในที่สุด	 นอกจากนี้	 การเร่งประกาศพื้นที่อนุรักษ์ที่ขาด

การปรึกษาหารือกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม	 ทำให้เกิดปัญหา

การซ้อนทับระหว่างพื้นที่ทำกินของชาวบ้านกับพื้นที่อนุรักษ์	 จากการประเมินของ	 ICEM	 (2003)	 พบ

ว่ามีชาวบ้านติดอยู่ในเขตป่าของรัฐ	โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ไม่น้อยกว่า	500,000	คน	

	 จะเหน็ไดว้า่ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัปา่ในสงัคมไทยเกดิขึน้มาเปน็เวลานาน	 หรอืตัง้แต่

กรมป่าไม้อ้างสิทธิเหนือพื้นที่ป่าไม	้ แต่แนวคิดการจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์ของรัฐไม่สามารถแก้

	 	 1	สัดส่วนระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์กับป่าเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก	15:25	มาเป็น	25:15	ในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	7		



1��ป่าชุมชน: เทคโนโลยีอำนาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่?

ปัญหาได้	 หลักฐานที่ชัดเจนได้แก่การลดลงของพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 การจัดการป่าที่มีกรม

ป่าไม้เป็น	 “พระเอก”	 เพียงผู้เดียวยังก่อให้เกิดความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่างๆ	

ในสังคม	 การเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นและเปิดโอกาส

ให้ภาคีต่างๆ	 โดยเฉพาะชาวบ้านหรือชุมชนท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรทรัพยากร

อย่างเท่าเทียมจึงเริ่มขึ้น		

 

ขบวนการป่าชุมชนและการช่วงชิงการนิยามความหมายป่าชุมชน 

(พ.ศ. 2530-2553) 

	 ขบวนการเคลื่อนไหวให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จากภาครัฐไปสู่

ภาคประชาชนเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในช่วงต้นทศวรรษ	 2530	 โดยบทความชิ้นนี้เรียกขบวนการนี้ว่า	

“ขบวนการป่าชุมชน”	หากกล่าวแบบย่อๆ	ขบวนการป่าชุมชนเป็นขบวนการภาคประชาชนที่เรียกร้องให้

กรมป่าไม้ซึ่งมีความชอบธรรมตามกฎหมายในการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้แต่เพียงหน่วยงาน

เดียวเกิดการยอมรับการดำรงอยู่ของชุมชนและสิทธิชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้	 และทำการมอบ

อำนาจให้ชุมชนเหล่านี้ในการดูแลรักษาทรัพยากรของตนเองในรูปแบบ	“ป่าชุมชน”	อย่างไรก็ตาม	คำว่า

ป่าชุมชนถูกทำความเข้าใจและถูกตีความต่างกันระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 

นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน	 ชาวบ้าน	 และนักวิชาการ	 ซึ่งมีมุมมอง	 ความเชื่อ	 และประสบการณ์ที่

แตกต่างกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือชุมชนกับทรัพยากรป่าไม	้ ซึ่งแต่ละ

บุคคล	กลุม่	หรอืหนว่ยงาน	ตา่งกพ็ยายามทีจ่ะนยิามความหมาย	“ปา่ชมุชน”	ทีส่ะทอ้นความเชือ่	ความรู ้

และอุดมการณ์ดังกล่าว	 เนื้อหาในส่วนนี้พยายามนำเสนอภาพการเมืองว่าด้วยการนิยามและให้	 

ความหมายป่าชุมชนของบุคคล	 กลุ่มคน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 โดยนำเสนอผ่านกรณีศึกษา

การยกร่างและผลักดันกฎหมายป่าชุมชนระหว่างปี	พ.ศ. 2532-2551	

	 ย้อนกลับไปในปี	พ.ศ. 2534	กรมป่าไม้ได้ยกร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ	 คณะกรรมการฯ	 เหน็วา่กรมปา่ไมข้าดนโยบายทีช่ดัเจนสำหรบั

การส่งเสริมให้ชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นปลูกต้นไม้ในรูปแบบป่าชุมชน	 ซึ่งเป็นรูปแบบที่กรมป่าไม้ได้

เริ่มดำเนินการมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว	 ดังนั้น	 คณะกรรมการฯ	 จึงเสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติ	 

ป่าชุมชน	 เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน	 และเพื่อให้แนวทางการส่งเสริมป่าชุมชน

ของรัฐมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ต่อมากรมป่าไม้จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้น	และได้เสนอ

สภาผู้แทนราษฎรภายในปีเดียวกัน	 และร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบและ

อนุมัติในหลักการจากสภาผู้แทนราษฎร	



1�� สุรินทร์ อ้นพรม

	 อย่างไรก็ดี	 ร่างพระราชบัญญัติของกรมป่าไม้ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

ไดร้บัการคดัคา้นจากภาคประชาชนซึง่ประกอบด้วยเครอืขา่ยนกัวชิาการ	 ตวัแทนชาวบา้น	 และนกัพฒันา

องค์กรพัฒนาเอกชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติและมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ	 ซึ่ง

เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและชาวบ้านปลูกป่า	 แต่กลับมอง

ข้ามการรับรองสิทธิของชุมชนในการคุ้มครองและรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น	 ทางเครือข่ายซึ่งประสานงาน

โดยมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติจึงเคลื่อนไหวและยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับ

ของกรมป่าไม้	 และทางเครือข่ายภาคประชาชนได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นมาเช่นกัน	 และ

พยายามนำเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จัดทำขึ้นคู่ขนานไปกับฉบับร่างของกรมป่าไม้	

	 ในปี	 พ.ศ. 2539	 รัฐบาลภายใต้การนำของนายบรรหาร	 ศิลปอาชา	 มีความพยายามในการ	 

จัดทำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่สะท้อนความต้องการของทุกฝ่ายผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์	

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น	

จัดให้มีการประชาพิจารณ์พระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นในเดือนเมษายน	2539	ที่โรงแรมสวนบัว	จังหวัด

เชียงใหม่	 โดยมีนายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 ราษฎรอาวุโส	 เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ	 300	 คน	 ผลจากการประชุมและ

ประชาพิจารณ์ครั้งนั้นได้เกิดร่างพระราชบัญญัติฉบับ	 “สวนบัว”	 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความ	 

พึงพอใจกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และทางคณะกรรมการฯ	 มีความเห็นที่จะนำร่าง	 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอต่อรัฐบาล	 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาพิจารณาออกเป็นกฎหมายป่า

ชุมชนต่อไป	

	 แต่ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับสวนบัวได้รับการคัดค้านจากเครือข่ายของนักอนุรักษ์ซึ่งนำ

และประสานงานโดยมลูนธิธิรรมนาถ	 เนือ้หาหรอืประเดน็ในรา่งพระราชบญัญตัทิีท่างเครอืขา่ยนกัอนรุกัษ์

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือการอนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์	 สิ่งที่นักอนุรักษ์กังวลหาก

อนุญาตให้มีการทำป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ก็คือป่าชุมชนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของพวกนายทุนที่จะ

ทำการว่าจ้างชาวบ้านตัดไม้ในเขตป่าอนุรักษ์	 ทั้งนี้	 เครือข่ายฯ	 เห็นด้วยกับหลักการทั่วไปของป่าชุมชน	

และสนับสนุนการส่งเสริมให้ชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นจัดทำป่าชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ

เขตป่าเสื่อมโทรมพื้นที่อื่นๆ	 ที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์	 ซึ่งรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า	 และพื้นที่ต้นน้ำชั้น	 1	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ. 2539	 เป็นต้นมา	 เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประมาณ	 35	 องค์กรจึงได้เริ่มเคลื่อนไหวคัดค้านการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่จะอนุญาตให้มีการ

จัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์	



1�5ป่าชุมชน: เทคโนโลยีอำนาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่?

	 ระหว่างปี	 พ.ศ. 2539-2551	 กรอบการถกเถียงทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนถูกขีดวง

ด้วยคำถามหลักเพียงคำถามเดียว	 คือการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ทำได้หรือไม่	 โดยกลุ่มที่

สนับสนุนแนวคิดป่าชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มองว่าป่าชุมชนมีศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาระบบ

นิเวศ	 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่านั้นนอกจากจะช่วย

บรรเทาความยากจนแล้ว	 ยังจะนำไปสู่การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย	

เพราะหากชาวบา้นไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทีต่นเองพึง่พงิ	 กจ็ะชว่ยรกัษาทรพัยากรเหลา่นัน้	 นอกจากนี ้

ผู้สนับสนุนยังอ้างถึงประเด็นสิทธิชุมชน	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 ส่วนผู้ที่คัดค้านมองว่าผืนป่าอนุรักษ์เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติ

และเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย	 ผืนป่าเหล่านี้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและแหล่งรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 หากทำลายผืนป่าเหล่านี้	 จะทำให้ชีวิตของคนไทยและประชากรโลกในอนาคต

ตกอยู่ในความเสี่ยง	

	 จะเห็นได้ว่าทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการอนุญาตให้จัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

ต่างก็หาเหตุผลมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับข้อเสนอในเรื่องป่าชุมชนและการแก้ไขปัญหาของ	 

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ซึ่งหากพิจารณาอย่างผิวเผินอาจดูเหมือนว่าชุดการอธิบายและ

เหตุผลดังกล่าวน่าจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	 โดยฝ่ายหนึ่งยอมรับให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่า

อนุรักษ์	 ในขณะที่อีกฝ่ายคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว	 แต่จากการศึกษาของ	 Forsyth	

and	Walker	 (2008)	พบว่าทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านต่างก็เห็นพ้องต้องกันในเชิงอุดมการณ์

ที่ต้องการกีดกันระบบเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์	 และเห็นว่าเกษตรเชิงพาณิชย์เป็นภัยอันตรายต่อระบบ

นิเวศป่าต้นน้ำ	 ในขณะเดียวกันทั้งฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิชุมชนและเครือข่ายของนักอนุรักษ์ต่างชื่นชมกับ

ระบบการเกษตรเชงิอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มทีไ่มเ่นน้การใชพ้ืน้ทีข่นาดกวา้งและปลอดสารเคมี	 ฉะนัน้	 Forsyth	

และ	 Andrew	 จึงสรุปว่ากรอบการถกเถียงเรื่อง	 “คนกับป่า”	 หรือพระราชบัญญัติป่าชุมชนในสังคมไทย

ไม่น่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องคนกับป่า	 โดยเฉพาะปัญหาของชุมชนที่อาศัยในเขตป่า

ต้นน้ำและพื้นที่สูง	 เนื่องจากกรอบการถกเถียงดังกล่าวมักมองชุมชนบนที่สูงแบบคู่ตรงข้าม	 กล่าวคือ	

ชุมชนที่รักษาป่าและชุมชนที่ทำลายป่า	 ทั้งนี้	 จากการศึกษาของนักวิชาการดังกล่าว	 สามารถตั้งข้อ

สังเกตเพิ่มเติมได้ว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันป่าชุมชนในสังคมไทยมักจะมองชาวบ้านและชุมชน

ท้องถิ่นแบบหยุดนิ่ง	 ตายตัว	 และค่อนข้าง	 “โรแมนติก”	 กล่าวคือ	 มักจะมองว่าระบบเศรษฐกิจและ	 

การผลิตของชาวบ้านเน้นเพื่อการยังชีพ	 มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตรที่ไม่

ทำลายสิ่งแวดล้อม	 และมักจะมองว่าการผลิตเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเป็นเรื่องที่

ยอมรับไม่ได้	 ซึ่งมุมมองดังกล่าวมักไม่สะท้อนความเป็นจริงของชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันที่มี

การเปลี่ยนแปลงและมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา		



1�� สุรินทร์ อ้นพรม

	 ขบวนการป่าชุมชนในสังคมไทยมาถึงจุดอวสานในเดือนพฤศจิกายน	 2551	 เมื่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัติที่ผ่านการอนุมัติของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้เฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่ตั้ง

ถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เท่านั้น	 และไม่มีการอนุญาตให้มีการทำไม้ในเขตป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่า

อนุรักษ์อย่างเด็ดขาด	 ทั้งนี้	 กลุ่มที่สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์มองว่าพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชนฉบับนี้ละเมิดสิทธิชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า	 20,000	 ชุมชนทั่วประเทศ	

เพราะแม้ว่าชุมชนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ	์ แต่พวกเขายังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรใน

เขตป่าอนุรักษ์เพื่อการดำรงชีพ	 ดังนั้น	 กลุ่มที่สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์	 นำโดย	

เตือนใจ	 ดีเทศน์	 สมาชิกวุฒิสภา	 (ในขณะนั้น)	 จึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 เพื่อวินิจฉัย

ว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิชุมชนหรือไม่	

ต่อมาในปลายปี	 พ.ศ. 2552	 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับดังกล่าวตราขึ้น

โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	และเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 154	วรรคสาม	

เนื่องจากการออกเสียงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ครบองค์ประชุม	

	 จะเห็นได้ว่า	“ป่าชุมชน”	เป็นวาทกรรมที่ถูกนำเสนอในฐานะทางเลือกในการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา	เป็นวาทกรรมที่ยังมีการโต้แย้ง	ถกเถียง	และยังไม่ตกผลึก	ป่าชุมชน

ถูกตีความ	 นิยาม	 และให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป	 ซึ่งล้วนสะท้อนความเชื่อ	 ความรู้	 และ

อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับทรัพยากรป่าไม้	 ทั้งนี้	 การช่วงชิงการนิยาม

และกำหนดความหมายป่าชุมชนของแต่ละฝ่ายนั้นก็เพื่อให้ชุดความเชื่อ	 ความรู้	 และอุดมการณ์ของ

ตนเองได้รับการยอมรับจากผู้กำหนดนโยบาย	 และแปลงชุดความเชื่อและความรู้เหล่านั้นออกมาในรูป

ของกฎหมายป่าชุมชน	ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยยังไม่มีกฎหมายป่าชุมชน	แต่ในทางปฏิบัติ	มีชุมชน

ท้องถิ่นหลายแห่งได้ปรับใช้วาทกรรมป่าชุมชนเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองในการควบคุมและ

จัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น	 ชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาจัดการป่าชุมชนมักได้รับการยอมรับจากสังคมและ	 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในฐานะผู้ปกป้องและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	ดังกรณีป่าชุมชนห้วยแก้ว	

 

ป่าชุมชนห้วยแก้ว 

	 ป่าชุมชนห้วยแก้วตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแก้ว	 อำเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 ห่างจากตัวเมือง

เชียงใหม่ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ	 45	 กิโลเมตร	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ. 2532	 เป็นต้นมา	 

ชาวบ้านห้วยแก้วได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ดูแลพื้นที่ป่าประมาณ	 1,600	 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติแม่ออน	 เนื้อหาในส่วนนี้ต้องการนำเสนอให้เห็นพัฒนาการและประวัติศาสตร์ของป่าชุมชน	 



1�7ป่าชุมชน: เทคโนโลยีอำนาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่?

ห้วยแก้ว	 เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นต่อสู้ของชาวบ้านในการคัดค้านการเช่าสัมปทานป่าสงวนแห่งชาติของ

นายทุน	ไปจนกระทั่งถึงการจัดตั้งสถาบันชุมชนขึ้นในหมู่บ้านเพื่อจัดการทรัพยากรป่าในรูปป่าชุมชน	

	 ในระหว่างการรณรงค์และผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชนตั้งแต่ต้นทศวรรษ	2530	เครือข่าย

ภาคประชาชนและเครือข่ายป่าชุมชนได้นำเสนอเรื่องของป่าชุมชนห้วยแก้วสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง	 ใน

ฐานะชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรท้องถิ่นจากการบุกรุกจากภายนอก	

ป่าชุมชนห้วยแก้วจึงกลายมาเป็นวาทกรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องกฎหมายป่าชุมชน

สำหรับการคุ้มครองสิทธิของชาวบ้านในเขตป่า	 ภาพการต่อสู้ของชุมชนเพื่อรักษาฐานทรัพยากรเพื่อ

ประโยชน์ของคนในชุมชนของชาวบ้านห้วยแก้วจึงเป็นภาพที่รับรู้กันทั่วไป	 ป่าชุมชนห้วยแก้วกลายเป็น

พื้นที่	“ป่าชุมชนตัวอย่าง”	ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักพัฒนา	และชาวบ้านต่างยอมรับและเข้ามาศึกษาเรียนรู้

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทศวรรษ	 2530	 เป็นต้นมา	 อย่างไรก็ดี	 จากการเข้าไปศึกษาในพื้นที่

ป่าชุมชนห้วยแก้วที่ผ่านมา	 ผู้เขียนพบว่าในอีกด้าน	 ป่าชุมชนห้วยแก้วได้กลายเป็นเครื่องมือของรัฐใน

การควบคุมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตป่าชุมชนของชาวบ้าน	

  

จากความขัดแย้งในที่ดินของรัฐสู่การสถาปนาป่าชุมชน 

	 ยอ้นกลบัไปในทศวรรษ	2530	ขา่วความขดัแยง้ระหวา่งนายทนุกบัชาวบา้นในเขตตำบลหว้ยแกว้ 

อำเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	

ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบ้านในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้จากการบุกรุกของ

นายทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม	 2532	 ประเด็นของเรื่องมีอยู่ว่า	 นางประเมิน	

ชินวัตร	 ซึ่งเป็นภรรยาของนายสุรพันธ์	 ชินวัตร	 ซึ่งในขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรค

เพื่อไทย	ได้รับสัมปทานให้เช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน	235	ไร่จากกรมป่าไม้	 เพื่อดำเนินการปลูก

สร้างสวนป่าในเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	 ทั้งนี้	 การอนุญาตให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนป่าเป็น

นโยบายหลักของกรมป่าไม้ในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าปกคลุมให้ได้ร้อยละ	 40	

ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	 พ.ศ. 2528	 โดยกรมป่าไม้ได้อนุมัติสัญญาเช่าพื้นที่ป่าดังกล่าวให้กับนาง

ประเมินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2532	มีอายุการสัมปทาน	15	ปี	ภายหลังได้รับอนุมัติโครงการจากกรม

ป่าไม้	 บริษัทของนางประเมินได้ส่งคนงานเข้าไปในพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทาน	 โดยนำเครื่องจักรและรถ

แทรกเตอร์เข้าไปไถปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการสำหรับการปลูกต้นไม้	 พร้อมทั้งล้อมรั้วพื้นที่ป่าที่ได้รับ

สัมปทานจากกรมป่าไม้	

	 การเข้ามาล้อมรั้วรอบพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทาน	 พร้อมด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับการ	 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ออนที่อยู่ติดกับเขตหมู่บ้านห้วยแก้ว	 สร้างความกังวลและ
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ตกใจใหก้บัชาวบา้นหว้ยแกว้เปน็อยา่งมาก	 ชาวบา้นหว้ยแกว้อา้งวา่พืน้ทีป่า่ดงักลา่วเปน็แหลง่เกบ็หาของปา่

เพื่อการยังชีพของพวกเขามาเป็นเวลานานตั้งแต่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตตำบลห้วยแก้ว	 พวกเขายัง

อ้างว่าได้อาศัยพื้นที่ป่าเป็นแหล่งเลี้ยงวัวควาย	 แหล่งไม้ใช้สอย	 แหล่งเก็บหาไม้ฟืน	 และเป็นพื้นที่ทำกิน	

สิ่งที่พวกเขากังวลมากที่สุดก็คือพื้นที่ที่เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์นั้นเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของหมู่บ้าน	

ซึ่งพวกเขาอาศัยน้ำจากป่าผืนนี้สำหรับการทำนาและเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ	

	 การเริ่มต้นคัดค้านการเช่าพื้นที่ป่าของเอกชนของชาวบ้านห้วยแก้วซึ่งนำโดยครูนิด	 ไชยวันนะ	

ครูประจำโรงเรียนห้วยแก้ว	 เริ่มต้นขึ้นประมาณปลายเดือนมีนาคม	 2532	 โดยกลุ่มของชาวบ้านที่

คัดค้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสภาตำบลห้วยแก้ว	 (สถานภาพในขณะนั้น)	 และนายอำเภอ

สันกำแพง 2	 เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการดำเนินการของนายทุนที่เช่าพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ	 แต่ดูเหมือนว่าการร้องเรียนของชาวบ้านไปยังเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นไม่นำไปสู่การ

ยกเลิกสัมปทานป่า	 เพราะคนงานของนายทุนยังคงทำงานและเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกป่าอย่างต่อ

เนื่อง	 ชาวบ้านอ้างว่าการเตรียมพื้นที่ปลูกป่านั้นได้ตัดต้นไม้ใหญ่และมีการขุดดินเพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบ

โดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่	 ซึ่งดินที่ถูกขุดได้ไหลไปทับถมแม่น้ำที่ไหลไปยังพื้นที่เกษตรและหมู่บ้าน	

ทำให้แม่น้ำตื้นเขิน	 นอกจากนี้	 ชาวบ้านที่คัดค้านยังสงสัยว่าเอกชนที่เช่าพื้นที่ป่าของรัฐต้องการปลูก

สร้างสวนป่าจริงหรือ	 เพราะกล้าไม้ที่เตรียมไว้สำหรับการปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ผล	 เช่น	 มะม่วง	 จึงเกิด

กระแสข่าวลือท่ามกลางหมู่ชาวบ้านว่านายทุนต้องการจะปรับพื้นที่ป่าเพื่อทำรีสอร์ทและสนามกอล์ฟ	

ไม่ใช่การปลูกสร้างสวนป่าตามที่นายทุนได้ทำสัญญาไว้กับกรมป่าไม้ตั้งแต่ต้น	

	 เมื่อการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในระดับท้องถิ่นไม่เป็นผล	ต่อมาชาวบ้านห้วยแก้ว

และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รวมถึงนายกรัฐมนตรี	 ในระหว่างเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วม

ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน	 2532	 ตามลำดับ	 โดยข้อเรียกร้อง

ของชาวบ้านห้วยแก้วประกอบด้วย	 1)	 ให้ยกเลิกสัญญาการเช่าป่าสงวนแห่งชาติของเอกชนในพื้นที่

ตำบลห้วยแก้ว	 2)	 ให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายปลูกสร้างสวนป่า	 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม	

และ	3)	ให้ออกกฎหมายป่าชุมชนเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนในการรักษาและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้	

	 	 2	 ในขณะนั้น	 ตำบลห้วยแก้วสังกัดอยู่กับอำเภอสันกำแพง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และได้ย้ายมาสังกัด	 

กิ่งอำเภอแม่ออนประมาณปี	พ.ศ. 2537	
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	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าชาวบ้านห้วยแก้วจะยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับตั้งแต่

ท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ	 แต่ดูเหมือนว่าคำสั่งการเพิกถอนและยุติการเช่าพื้นที่ป่าของเอกชนยังไม่เกิด

ผลในทางปฏิบัติ	 คนงานของนางประเมินยังคงทำงานปกติในพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทาน	 เมื่อเห็นว่าการ	 

รอ้งเรยีนตามแนวทางสนัตไิมเ่ปน็ผล	 ในเดอืนกรกฎาคม	 2532	 กลุม่ชาวบา้นและนกัศกึษาจงึตดัสนิใจบกุ

เข้าไปยึดพื้นที่ป่าและขอร้องให้คนงานหยุดการปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่	 ทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่าง

กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านและคนงานของบริษัทเอกชนที่เข้ามารับจ้างเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ในเขตป่าที่ได้

รับสัมปทาน	 ทั้งนี้	 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุนเช่าพื้นที่ป่าได้ถึงจุดตึงเครียด	

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ	 สภ.อ.	 สันกำแพงออกหมายจับและควบคุมตัวแกนนำชาวบ้านสามคน	 ได้แก่		 

นายทวีศิลป์	 ศรีเรือง	 นายบุญช่วย	 แสนคำ	 และนายมนัส	 แสนปัญหา	 พร้อมทั้งแกนนำนักศึกษา	 คือ

นายวิเชียร	 อันประเสริฐ	 ในข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินของนายทุน	 ตามข้อกล่าวหาที่นางประเมิน	 

ชินวัตร	 แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านและนักศึกษาได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่ป่าที่

ตนเองไดร้บัสมัปทานจากกรมปา่ไม	้ และหลงัจากชาวบา้นและนกัศกึษาถกูจบัเพยีงวนัเดยีว	 ครนูดิ	 ไชยวนันะ 

ซึ่งเป็นแกนนำชาวบ้าน	 ก็ถูกยิงเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในบ้านของตนเองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน	 

ห้วยแก้ว	 การจับกุมแกนนำชาวบ้านและนักศึกษา	 และการเสียชีวิตของครูนิด	 ทำให้สังคมตั้งคำถาม

เกี่ยวกับระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีกรมป่าไม้เป็น	 “พระเอก”	 ว่าเป็นระบบที่เหมาะสมและ	 

เป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	

	 สำหรับเหตุผลที่ชาวบ้านห้วยแก้วรวมตัวคัดค้านการเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนนั้น	

ตัวแทนชาวบ้านห้วยแก้วอธิบายว่าแท้จริงแล้วเหตุผลหลักในการคัดค้านครั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญา

การเช่าพื้นที่ป่าของนางประเมิน	 ชินวัตร	 กับกรมป่าไม้แต่อย่างใด	 แต่เหตุผลที่ชาวบ้านคัดค้านเพราะ

เห็นว่านายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าและทำลายป่าต้นน้ำของหมู่บ้าน	 กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านอ้างว่านายทุนได้ใช้

ประโยชน์ในพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่	 235	 ไร่ที่ได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้	 และมีการบุกรุกพร้อมทั้ง

ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตป่าอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่ได้รับสัมปทาน	 ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ค่อน

ข้างมากและเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของหมู่บ้าน	 นอกจากนี้	 ชาวบ้านห้วยแก้วได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ

การนิยามคำว่า	 “ป่าเสื่อมโทรม”	 ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อ้างว่าอนุญาตให้เอกชนเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เสื่อมโทรมเพื่อทำการปลูกฟื้นฟูป่า	 ในขณะที่ชาวบ้านห้วยแก้วสังเกตว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีต้นไม้ขึ้นอยู่

จำนวนมาก	และคนงานของบริษัทเอกชนได้ตัดต้นไม้เหล่านั้นออก	เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ที่เตรียมไว้	

	 ในเดือนธันวาคม	2532	นายไพโรจน์	สุวรรณกร	อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น	พร้อมด้วยนาย

ไพรัตน์	 เตชะรินทร์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม	่ ได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน

เขตตำบลห้วยแก้วที่อนุญาตให้เอกชนเช่าปลูกป่า	 ผลจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้จึงมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินการของเอกชนใน
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พื้นที่	 และสั่งการให้ยกเลิกสัญญาการเช่าป่าของนางประเมิน	 ชินวัตร	 โดยหลังจากการยกเลิกสัญญา	

อธิบดีกรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่ป่าที่ให้เอกชนเช่าบวกกับพื้นที่ป่าที่อยู่ติดกันประมาณ	 1,600	 ไร่เป็น

พื้นที่ทดลองโครงการป่าชุมชนห้วยแก้ว		

 

 คณะกรรมการป่าชุมชนและกฎระเบียบป่าชุมชน: 

 การสถาปนาสถาบันชุมชนเพื่อควบคุมและจัดระบบความสัมพันธ์ 

 ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรป่าไม้ 

 หลังจากการประกาศจัดตั้งโครงการทดลองป่าชุมชนห้วยแก้ว	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหลังจาก

ที่กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ออนบางส่วนให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของชาวบ้านห้วยแก้ว

ในรูปของป่าชุมชน	 ได้มีการปฏิบัติการในระดับหมู่บ้านอย่างน้อย	 3	 แนวทาง	 ได้แก่	 1)	 การกำหนด

ขอบเขตทางกายภาพของป่าชุมชน	 2)	 การจัดตั้งองค์กรชุมชนหรือคณะกรรมการป่าชุมชน	 และ	 

3)	การกำหนดระเบียบและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน	

	 การกำหนดขอบเขตป่าชุมชน:	 ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น	 กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

แม่ออน	 1,600	 ไร่ให้กับชาวบ้านห้วยแก้วบริหารจัดการในรูปแบบของป่าชุมชน	 เพื่อให้พื้นที่ป่าดังกล่าว

ได้รับการคุ้มครองและจัดการโดยชาวบ้านอย่างทั่วถึง	 กรมป่าไม้ได้กำหนดแนวเขตของป่าชุมชนอย่าง

ชดัเจน	 ดา้นทศิเหนอืจรดกบัหว้ยแมน่ากอ๋น	 ทศิใตจ้รดกบัถนน	 รพช.	 สายหว้ยแกว้-แมก่ำปอง	 ทศิตะวนั-

ออกจรดบ้านป่าแดงและโครงการสวนป่าสัก	 กรมป่าไม้	 และทิศตะวันตกจรดกับสันเขาบวกโล้น	 จะเห็น

ได้ว่าแนวเขตป่าชุมชนมักกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงตามแนวสันเขาและห้วย	 ซึ่งเป็นแนวเขตตามธรรมชาติที่

ชาวบ้านคุ้นเคยเป็นอย่างดี	รวมถึงยึดตามแนวถนนซึ่งเป็นขอบเขตที่ตายตัวและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของ

ชาวบา้นโดยทัว่ไป	 นยัของการกำหนดขอบเขตปา่ชมุชนกค็อืการสรา้งการยอมรบัรว่มกนัระหวา่งกรมปา่ไม้

และชาวบ้านห้วยแก้ว	 รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างชาวบ้านห้วยแก้วด้วยกันเองเกี่ยวกับ

ขอบเขตป่าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหมู่บ้าน	 นอกจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้ใช้ขอบเขตป่าเพื่อติดตาม

และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนแล้ว	 แนวเขตทางกายภาพยังมีผลทางด้าน

จิตวิทยาต่อชาวบ้านในแง่ความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าไม้	

	 ด้านการจัดตั้งองค์กร:	 นอกเหนือจากการกำหนดขอบเขตทางกายภาพของป่าชุมชน	 ในเดือน

กรกฎาคม	 2533	 นายอำเภอสันกำแพงมีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่น	 โครงการทดลอง

ป่าชุมชนห้วยแก้ว	 อำเภอสันกำแพง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ทั้งนี้	 ทางอำเภอฯ	 ได้ขอความร่วมมือให้สภา

ตำบลห้วยแก้วคัดเลือกตัวแทนชาวบ้านเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการระดับท้องถิ่น	 หรืออาจเรียกว่าคณะ

กรรมการป่าชุมชน	 ซึ่งแต่งตั้งและรับรองโดยนายอำเภอ	 คณะกรรมการป่าชุมชนห้วยแก้วชุดแรก
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ประกอบด้วยสมาชิก	13	คน	ซึ่งเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านห้วยแก้วหมู่ที่	4	จำนวน	4	คน	ที่เหลืออีก	9	

คนเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านแม่เตาดิน	 หมู่ที่	 5	 ตำบลห้วยแก้ว	 อำเภอสันกำแพง	 โดยคณะกรรมการมี

บทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้	

	 1.	ร่วมกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชน	

	 2.	เสนอประโยชน์การใช้สอยจากป่าชุมชน	

	 3.	กำหนดกฎเกณฑ์การใช้สอยป่าชุมชนและการลงโทษ	

	 4.	จัดการป่า	ปลูกป่า	ป้องกันไฟป่า	ฟื้นฟูสภาพป่า	ตรวจสอบดูแลสภาพป่า	

	 5.	ให้การศึกษาแก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากร-	

	 	 ธรรมชาติ	

	 6.	ประสานงาน	เสนอแผนการดำเนินงาน	และปรึกษาหารือกับสภาตำบลและกรรมการระดับ	

	 	 อำเภอ		

	 จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชนครอบคลุมหลายด้าน	 ตั้งแต่การจัดการ

และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนในด้านเทคนิคและวิทยาการด้านป่าไม	้ การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎ

ระเบียบป่าชุมชนกับสมาชิกในหมู่บ้าน	 การให้ความรู้และการศึกษาแก่ชาวบ้าน	 และสุดท้ายก็คือการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ	

 การกำหนดระเบียบข้อบังคับป่าชุมชน:	 ภายหลังการประกาศให้จัดตั้งป่าชุมชนห้วยแก้ว	

ภายในหมู่บ้านยังมีการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน	ประกอบด้วย	

	 1.	ห้ามตัดไม้ในป่าไปขาย	 แต่อนุญาตให้นำไม้ล้มหมอนนอนไพรมาเป็นไม้ฟืนและเชื้อเพลิงใช้	 

	 	 ในครอบครัวได้	

	 2.	ในระยะเวลา	5	ปี	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ. 2533	เป็นต้นไป	ห้ามตัดไม้ยืนต้นในบริเวณป่าชุมชน		 

	 	 เพื่อให้ป่าฟื้นคืนสภาพ	 ในกรณีจำเป็น	 เช่น	 บ้านถูกไฟไหม้หรือแยกครอบครัวใหม	่ ต้อง	 

	 	 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ	

	 3.	ห้ามคนต่างตำบลมาเก็บหน่อไม้	ไม้ทุกชนิด	และของป่าทุกชนิดในบริเวณป่าชุมชน	

	 4.	ห้ามกานหรือถากเปลือกไม้	หรือทำการอื่นๆ	ที่จะเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ตาย	

	 5.	ห้ามจุดไฟเผาป่า	

	 6.	ห้ามเผาถ่าน	

	 7.	การใช้ไม้ไผ่ของชาวบ้านให้เอามาใช้ได้ในครอบครัว	ห้ามขายเด็ดขาด	

	 คณะกรรมการป่าชุมชนห้วยแก้วได้อาศัยกฎระเบียบป่าชุมชนดังกล่าวในการควบคุมการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรในเขตป่าชุมชนมาตั้งแต่ต้นปี	 พ.ศ. 2533	 ต่อมาในปี	 พ.ศ. 2548	 องค์การบริหาร
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ระเบียบข้อบังคับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความสงบสุข ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  

1.	 ห้ามมิให้นำไม้ในป่าไปขาย	แต่สามารถเก็บไม้ขอนนอนไพรมาเป็นเชื้อเพลิงได้	

2.	 ห้ามมิให้ตัดไม้ยืนต้นในบริเวณป่าชุมชน	 ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น	 ต้องได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลห้วยแก้ว	

กรณีจำเป็นมีดังนี้	 สร้างบ้านใหม่เนื่องจากไฟไหม้บ้าน	 แยกครอบครัวใหม่	 บ้านที่อยู่มี

สภาพไม่มั่นคงถาวร	

3.	 ห้ามคนต่างตำบลมาเก็บหน่อไม้	ไม้ไผ่ทุกชนิด	บริเวณป่าชุมชน	

4.	 สำหรับบุคคลภายในตำบลต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลห้วยแก้ว	 การเก็บของ

ป่า	หน่อไม้ไปขาย	ได้คนละไม่เกิน	100	กิโลกรัมต่อวัน	

5.	 การใช้ไม้ไผ่บริเวณป่าชุมชน	 ไม้ไผ่ซางไม่เกินครอบครัวละ	 100	 เล่มต่อปี	 ไผ่บง	 100	

เล่มต่อปี	และไผ่ไร่	100	เล่มต่อปี	

6.	 ห้ามจุดไฟเผาป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต	

7.	 ห้ามกานต้นไม้	ถากเปลือกไม้	หรือการทำการอื่นๆ	ที่จะเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ตาย	

8.	 หา้มเผาถา่นหรอืขดุเอาไมฟ้นืจากปา่	ยกเวน้ไดร้บัอนญุาตหรอือนโุลมจากคณะกรรมการฯ 

9.	 ห้ามบุคคลภายนอกล่าสัตว์ทุกชนิดบริเวณป่าชุมชน	

10.	ห้ามเบื่อ	ระเบิดปลา	และช๊อตปลาในแม่น้ำลำห้วยสาธารณะ	

11.	ห้ามนำหิน	 ดิน	 ทราย	 ออกจากลำห้วยหรือพื้นที่สาธารณะโดยไม่รับความยินยอม/

อนุโลมจากคณะกรรมการฯ	

12.	ห้ามเก็บหน่อไม้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคมจนถึงวันที่	31	พฤษภาคมของปีถัดไป	

 

 

ส่วนตำบลห้วยแก้วได้ปรับปรุงกฎระเบียบป่าชุมชนห้วยแก้วชุดเดิม	 โดยมีการเพิ่มบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

อย่างชัดเจน	และเพิ่มรายละเอียดข้อห้ามต่างๆ	ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน	และในระยะเวลาต่อมา	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้ประกาศรับรองกฎระเบียบดังกล่าวให้เป็นระเบียบข้อบังคับของ

ตำบลห้วยแก้วว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และความสงบสุข	 เมื่อพิจารณา

ระเบียบข้อบังคับแต่ละข้อ	 สามารถกล่าวได้ว่าทิศทางของป่าชุมชนตำบลห้วยแก้วเน้นการปกป้องและ

รักษาทรัพยากรต้นไม้	 ทรัพยากรดิน	 และทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณเขตป่าชุมชน	 ในขณะที่การใช้

ประโยชน์ของชาวบ้านอนุญาตเพียงแค่การใช้ในครัวเรือนและเพื่อยังชีพเท่านั้น	 พร้อมทั้งมีการกำหนด

ปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชนอีกด้วย	 ทั้งนี้	 ไม่ปรากฏว่ามีระเบียบข้อบังคับใดที่

กล่าวถึงการส่งเสริมการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน	 รายละเอียด

ของระเบียบข้อบังคับป่าชุมชนนำเสนอในกล่องข้อความด้านล่าง	
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	 จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่มีการประกาศจัดตั้งป่าชุมชนห้วยแก้วมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ	2530	การใช้

ประโยชน์ทรัพยากรในเขตป่าชุมชนของชาวบ้านถูกกำกับโดยระเบียบข้อบังคับป่าชุมชนที่กำหนดขึ้นเอง

ภายในหมู่บ้าน	 โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนทำหน้าที่บังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว	 มีการแบ่งลักษณะ

การใช้ประโยชน์ของชาวบ้านออกเป็นการใช้ประโยชน์	 “เพื่อการยังชีพ”	 และการใช้ประโยชน์เพื่อการค้า	

ซึ่งดูเหมือนว่าระเบียบข้อบังคับป่าชุมชนห้วยแก้วไม่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในรูปแบบหลังที่เน้นด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้จากป่าชุมชน	 แต่สำคัญที่สุดก็คือกฎระเบียบไม่อนุญาตให้มีการตัดไม้ใน

ป่าชุมชน	 ยกเว้นกรณีที่จำเป็น	 และมีการกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อย่าง

ชัดเจน	

 

ป่าชุมชนห้วยแก้วในฐานะเทคโนโลยีอำนาจชิ้นใหม่ของรัฐ 

	 ในแง่หนึ่ง	 การจัดตั้งโครงการทดลองป่าชุมชนห้วยแก้วโดยกรมป่าไม้	 ซึ่งเป็นการมอบพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ	 1,600	 ไร่ให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลรักษา	 หลายฝ่ายอาจมองว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการ

ยอมรับศักยภาพของชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรจากภาครัฐ	 มีการตีความว่ากรณี

ปา่ชมุชนหว้ยแกว้แสดงใหเ้หน็วา่ชาวบา้นและชมุชนทอ้งถิน่ไดร้บัความไวว้างใจจากกรมปา่ไมใ้หด้แูล	 จดัการ 

และใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	 เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายป่าชุมชนพยายามสร้างวาท-

กรรมว่าป่าชุมชนเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน	 และยังช่วยบรรเทาความยากจนของ

คนในท้องถิ่น	 แต่หากพิจารณาจากการปฏิบัติการของชาวบ้านห้วยแก้วที่พยายามฟื้นฟูและรักษา

ทรัพยากรในเขตป่าชุมชนที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ตั้งแต่ปลายป	ี พ.ศ. 2532	 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน	อาจกล่าวได้ว่าแท้จริงแล้วป่าชุมชนห้วยแก้วเป็นเพียง	“เทคนิค”	ของกรมป่าไม้	เพื่อต้องการลด

กระแสการวิพากษ์จากสังคมถึงความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบรวมศูนย์	

	 สามารถกลา่วไดว้า่ความขดัแยง้ระหวา่งนายทนุเชา่ปา่สงวนแหง่ชาตกิบัชาวบา้นในตำบลหว้ยแกว้ 

เป็นภาพสะท้อนที่เด่นชัดถึงความล้มเหลวของการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบรวมศูนย์อำนาจ	 ทั้งนี้เพราะ	

กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้เอกชนรายดังกล่าวเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และตอบสนองนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าของรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 ภายหลังจากการอนุมัติ	 กรมป่าไม้ขาด

ศักยภาพในการติดตามและตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของผู้เช่า	 จึงทำให้เกิดปัญหาการบุกรุก

พื้นที่ป่าที่ยังสมบูรณ์อยู่	 ในขณะเดียวกันกรณีความขัดแย้งในตำบลห้วยแก้วยังสามารถสรุปได้ว่าการ

จัดการป่าแบบรวมศูนย์อำนาจได้เพิกเฉยและมองข้ามความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ต่อวิถีชีวิตของชาว

บ้านในเขตป่า	 เมื่อปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นและมีความรุนแรง	 กรมป่าไม้ไม่มีศักยภาพในการระงับ

และบรรเทาปัญหา	และที่สำคัญ	กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างบทเรียนให้กับหน่วยงานรัฐในการ
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ทบทวนกฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากร	 รัฐอาจไม่เคยพิจารณาด้วยซ้ำว่าปัญหาความขัดแย้ง

ในที่ดินระหว่างนายทุนกับชาวบ้านมีรากฐานจากกฎหมายและนโยบายที่ไม่เป็นธรรม	 สิ่งที่รัฐสามารถ

ทำได้	 เช่น	 ในกรณีป่าชุมชนห้วยแก้ว	 ก็คือการมอบพื้นที่ป่าให้ชาวบ้านจัดการและดูแล	 แต่ในขณะ

เดียวกันรัฐไม่เคยมอบอำนาจตัดสินใจในการจัดสรรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้กับชาวบ้านและชุมชน

ในเขตป่า	ชาวบ้านเหล่านั้นมีสถานะเพียง	“ผู้เฝ้าป่าของรัฐ”	

	 ทั้งนี้	 ผู้เขียนขอขยายความคำว่า	 “ผู้เฝ้าป่าของรัฐ”	 จากกรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้วพบว่า

แม้ว่ากรมป่าไม้จะมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 1,600	 ไร่ให้ชาวบ้านดูแล	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่า

ชุมชน	 พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตป่าชุมชน	 แต่หาก

พิจารณาสถานภาพของพื้นที่ป่าชุมชนทางกฎหมาย	 จะพบว่าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยแก้วยังคงมีสถานะเป็น

ป่าสงวนแห่งชาติ	 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมป่าไม้ตามประมวลกฎหมายป่าสงวนแห่งชาต	ิ

พ.ศ. 2507	 นั่นหมายความว่าอำนาจและความชอบธรรมทางกฎหมายยังคงอยู่ที่กรมป่าไม้	 หากมองใน

แง่มุมดังกล่าว	 ชาวบ้านห้วยแก้วได้รับมอบเพียงหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรที่เป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาด

ของรัฐ	

	 เจ้าหน้าที่รัฐมักอ้างว่ากระบวนการจัดการและควบคุมป่าชุมชนอยู่บนพื้นฐาน	 “การมีส่วนร่วม

ของประชาชน”	 การจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนและระเบียบข้อบังคับป่าชุมชนล้วนมาจากการปรึกษา

หารือและการประชุมร่วมกับชาวบ้าน	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาระเบียบข้อบังคับป่าชุมชน	 พบว่าไม่

ต่างจากกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติมากนัก	 จะต่างกันก็เพียงแต่ในระเบียบข้อบังคับของป่าชุมชนมีการ

อนุญาตให้ชาวบ้านเก็บหาของป่าเพื่อการยังชีพ	 กฎระเบียบป่าชุมชนอนุญาตให้ชาวบ้านเก็บหาเพียงของ

ป่าบางประเภท	 เช่น	 เห็ด	 หน่อไม้	 น้ำผึ้ง	 ซึ่งถือเป็นทรัพยากรในป่าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ	

ของป่าเหล่านี้สามารถเก็บหาได้เพียงบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น	 อีกทั้งปริมาณของของป่ายังไม่แน่นอน	 ขึ้น

อยู่กับปัจจัยทางภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	 ในขณะที่เนื้อไม้ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูง	มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น	ห้ามมิให้ตัดและนำไปจำหน่าย	แม้แต่การตัด

ไม้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนยังระบุว่าต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการป่าชุมชน

และองค์การบริหารส่วนตำบล	 เหตุผลหลักก็เพื่อต้องการรักษาต้นไม้ให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นและเป็นพื้นที่

ต้นน้ำลำธาร	 ดังนั้น	 การสร้างระเบียบข้อบังคับป่าชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจึง

เป็นเทคนิคของรัฐที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นกฎหมายของตนเอง	 และต้องยอมรับระเบียบข้อบังคับเหล่า

นั้น	 เพราะเป็นระเบียบข้อบังคับที่ผ่านกระบวนการภายในชุมชนเอง	 ในความเป็นจริง	 ระเบียบข้อบังคับ

ป่าชุมชนก็คือการแปลงร่างของกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ	 ซึ่งยังคงทำหน้าที่แบบเดิมในการคุ้มครอง

พื้นที่ป่าไม้และควบคุมคนที่อาศัยอยู่ในเขตป่า		



175ป่าชุมชน: เทคโนโลยีอำนาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่?

	 การศึกษายังพบอีกว่าการกำหนดกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนไม่อาจสะท้อนความ

ต้องการที่แตกต่างหลากหลายและบางครั้งก็ขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกในชุมชน	 ในกรณีของป่าชุมชน

ห้วยแก้ว	 ระเบียบข้อบังคับป่าชุมชนทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างคณะกรรมการป่าชุมชนกับชาวบ้าน

รายที่เก็บหาของป่า	 เพราะคณะกรรมการป่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนที่ต้องพึ่งพิงป่าโดยตรง	มุมมอง

ของคณะกรรมการฯ	 จึงเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 และต้องการรักษาผืนป่าไว้ให้ทำหน้าที่ทาง

ระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์	 ในขณะที่ชาวบ้านที่ไร้ที่ดินทำกินและต้องพึ่งพิงป่าเพื่อเป็นแหล่งรายได้มักจะ

มองในเรื่องของความจำเป็นและความอยู่รอดในการดำรงชีพ	 ทั้งสองกลุ่มมีเหตุผลและมุมมองต่อการ

จัดการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนต่างกัน	เช่น	คณะกรรมการป่าชุมชนห้วยแก้วต้องการกำหนดช่วงฤดูกาล

เก็บหาหน่อไม้ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่	 1	 ตุลาคมถึงวันที่	 31	 พฤษภาคม	 หมายความว่าในช่วงระยะ

เวลาดังกล่าวจะไม่มีการอนุญาตให้เก็บหาหน่อไม้ในเขตป่าชุมชน	คณะกรรมการฯ	 ให้เหตุผลว่าต้องการ

ให้มีการทดแทนของป่าไผ่	 ในขณะที่ชาวบ้านที่เก็บหาหน่อไม้เพื่อจำหน่ายกลับมองว่าการกำหนดช่วง

เวลาเก็บหาหน่อไม้ทำให้พวกเขาและครอบครัวมีรายได้น้อยลง	 และพวกเขามีความเชื่อว่าการเก็บหา

หน่อไม้ตลอดทั้งฤดูกาลไม่ได้ส่งผลให้ป่าไผ่เสื่อมโทรมแต่อย่างใด	 สังเกตได้จากการที่พวกเขายังสามารถ

เก็บหาหน่อไม้ในป่าชุมชนในปริมาณที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง	

	 นับตั้งแต่การจัดตั้งป่าชุมชนห้วยแก้วตั้งแต่ต้นปี	 พ.ศ. 2533	 เป็นต้นมา	 กรมป่าไม้พยายาม

รักษาอำนาจเหนือพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง	ด้วยการปรับบทบาทของตนมาเป็น	“องค์กรพี่เลี้ยง”	มีหน้าที่

หลักในการสนับสนุนความรู้	เทคนิคในการจัดการป่า	และงบประมาณในการดำเนินการ	เช่น	ในปี	พ.ศ.	

2545	 กรมป่าไม้ได้สนับสนุนงบประมาณ	 100,000	 บาทให้กับคณะกรรมการป่าชุมชนห้วยแก้ว	 เพื่อ

ทำการปลูกป่าเสริมและปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน	 ทั้งนี้	 การปรับตัวเป็นองค์กรพี่เลี้ยงทำให้ชาวบ้าน

ยอมรับบทบาทของกรมป่าไม้มากขึ้น	 เพราะเสมือนว่าตนเองได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่รัฐ	 และ

ไม่รู้สึกว่าตนเองกำลังถูกบังคับจากเจ้าหน้าที่	 ทว่างบประมาณที่กรมป่าไม้มอบให้ชุมชนในการฟื้นฟูป่า

มักกำหนดเนื้อหาของกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน	เช่น	เพื่อปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน	หรือเพื่อทำแนวกัน

ไฟรอบป่าชุมชน	ดังนั้น	แม้ว่าตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้แสดงตนเองในหมู่บ้าน	แต่แนวคิดและรูปแบบการ

จัดการป่าของรัฐยังคงได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการจัดการป่าของชุมชน	

	 ดังนั้น	หากจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งว่าแท้จริงแล้วป่าชุมชนมิใช่เครื่องมือหนุนเสริมอำนาจชุมชน

ในเขตป่าอย่างที่เคยเข้าใจกันมา	 แต่เป็นเทคโนโลยีอำนาจที่แยบยลของรัฐในการควบคุมและจัดการชาว

บ้านและทรัพยากรป่าไม้	 เทคโนโลยีป่าชุมชนถือเป็นเทคนิคอันชาญฉลาดของกรมป่าไม้ที่ต้องการลด

กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงความล้มเหลวของตนเองในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้	 การ

มอบป่าชุมชนให้ชาวบ้าน	 แต่กลับไม่มอบอำนาจตัดสินใจในการจัดการใช้ประโยชน์ในป่าให้กับพวกเขา	

ถือเป็นเทคนิคของรัฐในการจัดความสัมพันธ์กับชาวบ้านในเขตป่า	 ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองได้รับการ
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ยอมรับจากรัฐ	 และทำให้ชาวบ้านในเขตป่าเกิดความรู้สึกว่าการจัดการป่าเป็นหน้าที่และภารกิจของ

ตนเอง	 ชุมชนในป่ามักจะเกิดการรับรู้ว่าหากชาวบ้านไม่ลุกขึ้นมาปกป้องและพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่า

ไม้ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านของตนเองแล้ว	 “ใครเล่าจะทำ”	 ความรู้สึกว่าป่าเป็นของชุมชนและการจัดการป่า

เป็นหน้าที่ของชาวบ้านที่พึ่งพิงป่า	 ทำให้ชาวบ้านในเขตป่าหยุดการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานของรัฐและ

นโยบายการจัดการป่าแบบรวมศูนย์	 แต่กลับมุ่งเป้าการวิพากษ์วิจารณ์ไปยังคณะกรรมการป่าชุมชนและ

เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านเดียวกัน	 ผลก็คืออำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบรวมศูนย์ไม่

ได้ถูกท้าทาย	 และป่าชุมชนเองก็ไม่เปิดพื้นที่ของการถกเถียงในประเด็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยัง

คงรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรมป่าไม้	

	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าป่าชุมชนอาจเป็นเทคโนโลยีอำนาจของรัฐ	 ทว่าในบริบทของการแย่งชิง

ทรัพยากรระหว่างอำนาจภายนอกกับชุมชนท้องถิ่น	 วาทกรรมป่าชุมชนอาจช่วยสร้างความชอบธรรมให้

กับชุมชนในเขตป่าในการควบคุมและจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่น	 กรณีป่าชุมชนห้วยแก้ว

ค่อนข้างชัดเจนว่าการประยุกต์ใช้วาทกรรมป่าชุมชนช่วยลดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมของ

นายทุนที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากการเช่าพื้นที่ป่าของรัฐ	 พร้อมกับช่วยเปิดพื้นที่ทางสังคมและ

การเมืองให้กับชุมชนในเขตป่า	 อย่างน้อยก็ทำให้พวกเขามีที่ยืนอยู่ในโครงสร้างการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้แบบรวมศูนย์อำนาจ	 แต่ในขณะเดียวกันการมองป่าชุมชนแบบ	 “โรแมนติก”	 และขาด

การตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ถึงการปฏิบัติการของป่าชุมชน	 อาจทำให้ป่าชุมชนเป็นเพียงเทคโนโลยีอำนาจ

ชิ้นใหม่ในการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของชาวบ้านในเขตป่า	

 

สรุป 

	 บทความนี้ถกเถียงกับแนวคิดที่มองป่าชุมชนในฐานะทางเลือกการจัดการทรัพยากรป่าไม้	หรือ

มองป่าชุมชนในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น	 ป่าชุมชนช่วยรักษา

และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	 และช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนให้ชาวชนบท	 ตั้งแต่ต้นทศวรรษ	 2530	

เป็นต้นมา	 สังคมไทยมีการขับเคลื่อนขบวนการป่าชุมชนที่เรียกร้องให้รัฐมอบอำนาจให้กับชุมชนในเขตป่า 

เพื่อจัดการทรัพยากรที่อยู่ติดกับหมู่บ้านของตนเอง	 การศึกษาพบว่าคำว่า	 “ป่าชุมชุน”	 ถูกตีความและ	 

ถูกทำความเข้าใจต่างกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งต่างก็พยายามช่วงชิงการนำในการนิยามความหมาย	 

ป่าชุมชน	 ที่สะท้อนความเชื่อ	 ความรู้	 และอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่น

กับทรัพยากรป่าไม้		
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