
บทท่� 6:  
สิทธิการจัดการป่าของชุมชนชายฝั่ั� ง 
ระว่ ถาวร รีคอิฟ แผนงานประเทศไทย



พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง พ.ศ. 2558 ถ้กประกาศใชุ้เม่ือ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 

เน่ืองจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�งไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบ้รณาการและขาดการมีส่วนร่วม

ของประชุาชุนและชุุมชุนในท้องถ่ิน ประกอบกับมีการบุกรุกหรือเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือใชุ้ประโยชุน์เป็นจำานวนมาก 

ทำาให้ทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�งเปล่ียนแปลงและเส่ือมโทรม อีกท้ังกฎหมายท่ีใชุ้บังคับอย้่ในป่จจุบันยังคงไม่ครอบคลุม

เพ่ือคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�งในบางพ้ืนท่ีอีกด้วย

เจตนารมย์ของ พ.ร.บ. เพ่ือกำาหนดหลักเกณฑ์์ในการบริหารจัดการ การบำารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟ้ทรัพยากรทาง

ทะเลและชุายฝั่่�งและการป้องกันการกัดเซาะชุายฝั่่�ง และให้ประชุาชุนชุุมชุนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปล้ก บำารุง

รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟ้ทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�งอย่างสมดุลและย่ังยืน 

พ.ร.บ.น้ีมีหลักการและเหตุผลสำาคัญเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรฯ ภายใต้การประสานของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ หน้าท่ี

พ้ืนท่ี และการมีส่วนร่วม  โดย “หน้าท่ี” คือ การประสานความร่วมมือเพ่ือบ้รณาการกฎหมาย นโยบาย แผนงาน เจ้าหน้าท่ี 

และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน “พ้ืนท่ี” รวมถึง พ้ืนท่ีป่าชุายเลนอนุรักษ์  พ้ืนท่ีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล

และชุายฝั่่�ง และพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการเก่ียวกับป่ญหาของการกัดเซาะชุายฝั่่�ง และ “การมีส่วนร่วม” หมายถึงการเสริมสร้างให้

ชุุมชุนชุายฝั่่�งมีโอกาสเข้าถึงข้อม้ลข่าวสาร เปิดให้ผ้้แทนภาคประชุาชุนและชุุมชุนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการท้ังในระดับชุาติ

และระดับจังหวัด เพ่ือการสอดประสานในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติ

การดำาเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับน้ีบ้รณาการผ่านคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชุายฝั่่�งแห่งชุาติ  และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�งจังหวัด โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง 

ซ่ึงถือกำาเนิดข้ึนมาตามพระราชุบัญญัติฉบับน้ี ทำาหน้าท่ีประสานงานการบริหารจัดการ

นอกจากน้ีมีการรับรองบทบาทสถานะของชุุมชุนชุายฝั่่�งในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง รวมท้ังมี

การกำาหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนท่ีป่าชุายเลนอนุรักษ์ พ้ืนท่ีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชุายฝั่่�ง และพ้ืนท่ีเพ่ือการป้องกันการกัดเซาะชุายฝั่่�ง  ตลอดจนมาตรการจัดการความเสียหายต่อทรัพยากรท้ังในกรณีความ

เสียหายร้ายแรงและท่ีร้ายแรงเข้าข้ันวิกฤติ

อย่างไรก็ตาม มีคำาถามสำาคัญต่อประสิทธิภาพของการดำาเนินมาตรการตาม พ.ร.บ. ฉบับน้ี โดยเฉพาะในหลายประเด็นรวม

ถึงประเด็นการบังคับใชุ้กฎหมายตามภารกิจ เจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล การอนุรักษ์และใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม และการตรวจสอบเร่ืองสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชุาชุนในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�งอย่างย่ังยืน ซ่ึงได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมน้ญ พ.ศ. 2560

สามารถชุ่วยกันผลักดัน เชุ่น การจัดทำาฐานข้อม้ล การจัดทำาส่ือ การรณรงค์สร้างความร้้และความร่วมมือในสังคม ตลอด

จนร่วมกันสนับสนุนชุุมชุนท่ีด้แลป่า ไม่ว่าจะอย้่ในร้ปของกำาลังทรัพย์ กำาลังความร้้ กำาลังกาย และกำาลังใจ 

กิจกรรมพ้ืนฐานของการสร้างความร่วมมืออีกอย่างหน่ึง คือการร่วมกันสร้างพ้ืนท่ีป่าให้มากข้ึน ท้ังป่าในเมือง ป่าในพ้ืนท่ี

ป่าไม้ ป่าในเรือกสวนไร่นา ป่าในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชุน์ ฯลฯ โดยมีชุุมชุนหรือบุคคลมีบทบาทหลักในการด้แลจัดการ ย่อม

นำาไปส้่ความย่ังยืนและความร่วมมือของสังคม 

ผ้้เขียนขอเชิุญชุวนให้พลเมืองทุกพ้ืนท่ีร่วมกันถือเอาการสร้างพ้ืนท่ีป่าและด้แลจัดการป่าเป็นกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของ

ทุกคน กิจกรรมเล็ก ๆ สามารถสร้างผลสะเทือนต่อโลกได้หากพวกเราถือเป็นหน้าท่ีร่วมกัน
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รีคอฟ แผนงานประเทศไทยและ



จากบทก่อนหน้าน้ี จะเห็นได้ว่า การจำาแนกประเภทป่าภายใต้โครงสร้างนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้ของรัฐ

ไทย มีความผ้กโยงกับพ้ืนท่ีตามสภาพนิเวศและตามระดับสิทธ์ิ โดยแบ่งประเภทท่ีดินป่าออกเป็นป่าอนุรักษ์ (อาทิ อุทยาน

แห่งชุาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)  ป่าสงวนแห่งชุาติ ป่าชุุมชุน ป่าในท่ีดินสาธารณะ ป่าในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงมีลักษณะการ

จัดการและควบคุมสิทธิในการจัดการป่าของประชุาชุนในระดับลดหล่ันกันไป และมีการกำาหนดข้อกฎหมายสำาหรับบังคับ

ใชุ้ในพ้ืนท่ีป่าท่ีแตกต่างกัน 

ความท้าทายประการหน่ึงของการบังคับใชุ้กฎหมายป่าไม้แต่ละฉบับคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกลไกบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

หากเรานำาสถานการณ์โลกร้อนท่ีกำาลังอย้่ในข้ันวิกฤตในขณะน้ีมาพิจารณาร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้-ท่ีดินไทย จะตระหนักได้ว่าฐานทรัพยากรป่าไม้มีความสำาคัญต่อการดำารงอย้่ของท้ังพลเมืองใน

ประเทศและพลเมืองโลก ท้ังในมิติส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม 

การด้แลรักษาพ้ืนท่ีป่าไม้ การฟื้นฟ้สภาพป่า และการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า จึงเป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วย

งานภาครัฐ ชุุมชุนท่ีอย้่ในเขตป่า ชุุมชุนในเมือง องค์กรภาคประชุาสังคม องค์กรภาคธุรกิจ และประชุาชุนท่ัวไป ความร่วม

มือจากทุกภาคส่วนจะดำาเนินไปได้อย่างรอบด้านและสร้างประโยชุน์อย่างย่ังยืน จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาค

พลเมืองเป็นฐานสำาคัญ

กระบวนการทางสังคมในชุ่วงท่ีผ่านมา ชุุมชุนท่ีมีวิถีการดำารงชีุพผ้กพันกับป่าได้รวมตัวกันด้แลจัดการ “ป่าชุุมชุน” โดย

อาศัยกฎกติกาของชุุมชุน ซ่ึงผสมผสานความร้้ท่ีเก่ียวข้องกับป่าและจารีตประเพณี เป็นกลไกจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับ

ท้องถ่ิน แต่กระบวนการในระยะแรกน้ียังไม่เป็นท่ียอมรับท้ังจากภาครัฐและสังคมท่ัวไป แม้จะมีความพยายามผลักดัน  

จนเกิดข้อกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุุมชุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชุาติและส่ิงแวดล้อมระบุอย้่ในกฎหมายรัฐธรรมน้ญ และ

ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับสิทธิชุุมชุน ในชุ่วงปี 2540 แต่ความพยายามอย่างหลังน้ียังไม่เป็นผล 

ในระยะต่อมา มีชุุมชุนท้องถ่ินหลายแห่งได้ผนวกรวมกลไกระดับชุุมชุนเข้ากับรัฐ ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

ท่ีดินในร้ปแบบจัดการร่วม (co-management) และร้ปแบบการจัดการร่วมน้ีเอง ท่ีเป็นต้นแบบของแนวทางบริหารจัดการท่ี

ย่ังยืน ท่ีมีการต่อยอดและนำาไปปรับใชุ้ในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่างกว้างขวางข้ึนเร่ือยๆ ในป่จจุบัน 

บทเรียนจากการดำาเนินการจัดการร่วมพบว่า ข้อจำากัดสำาคัญของการดำาเนินงานจัดการร่วม คือสิทธิชุุมชุนน้ันยังไม่ได้รับ

การยอมรับอย่างเต็มท่ีในทางกฎหมาย

ป่จจุบัน ภายใต้สถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎหมายป่าไม้ใหม่ ควบค้่ไปกับป่ญหาโลกร้อน ได้สร้างความ

ต่ืนตัวของทุกภาคส่วน ความเคล่ือนไหวท่ีเป็นตัวอย่างสำาคัญของภาคพลเมือง คือการรวมตัวกันของพลเมืองเป็นเครือข่าย

ป่าชุุมชุนและเครือข่ายภาคประชุาสังคมในนามของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง เร่ิมต้นข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2561 มีสมาชิุกเครือ

ข่าย 38 จังหวัดใน 5 ภาค โดยมีเป้าหมายร่วมคือ การส่งเสริมสิทธิของประชุาชุนและสร้างเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการ

ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชุาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศ การใชุ้ประโยชุน์ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพ่ือนำาไปส้่เป้าหมายท่ีต้ังไว้เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองจึงร่วมกันกำาหนดพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ

ดังน้ี

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือในระดับจังหวัด และระดับชุาติ ภายใต้ภาคีความร่วมมือ

• เสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมตัวแทนเครือข่าย และผ้้นำาท้องถิ่น ขับเคลื่อนงานป่าไม้ภาคพลเมืองและมีส่วน

ร่วมในกลไกบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้-ท่ีดินในระดับนโยบายและระดับจังหวัด

• จัดทำาข้อเสนอเชุิงนโยบายและกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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• พัฒนาระบบฐานข้อม้ลป่าไม้ภาคพลเมือง และสร้างพ้ืนท่ีต้นแบบส่้การขยายผล 

• สื่อสารสาธารณะ และรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

นับต้ังแต่เร่ิมประกาศใชุ้ พ.ร.บ.ป่าชุุมชุนและ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

ได้ร่วมกันจัดเวทีเรียนร้้กฎหมายป่าไม้ท่ีเก่ียวข้องระดับจังหวัด เวทีหารือเพ่ือจัดทำาข้อเสนอต่อร่างอนุบัญญัติพ.ร.บ.ป่าชุุม

ชุนและพ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ ได้มีการติดตามต้ังรับให้เกิดกระบวนการจัดการร่วมและสำารวจแนวเขตในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ การ

จัดทำาข้อเสนอเชิุงนโยบายตามมาตรา 64 ของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติว่าด้วยการสำารวจการถือครองท่ีดินของประชุาชุน

ท่ีอย้่อาศัยหรือทำากินในอุทยานแห่งชุาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันนับต้ังแต่วันท่ีพ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติมีผล

บังคับใชุ้ และมาตรา 65 ว่าด้วยการสำารวจข้อม้ลพ้ืนฐานเก่ียวกับประเภทและชุนิดของทรัพยากรท่ีสามารถเกิดใหม่ทดแทน

ได้ในอุทยานแห่งชุาติให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันนับแต่วันท่ีพ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติมีผลบังคับใชุ้

ความเคล่ือนไหวต่อพ.ร.บ.ป่าชุุมชุน บางจังหวัดได้ทำาการเร่งจัดต้ังป่าชุุมชุนให้ทันก่อนท่ีจะใชุ้ระเบียบใหมใ่นวันท่ี  25  พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 จากกระบวนการเรียนร้้กฎหมายและการจัดทำาและย่ืนข้อเสนอต่อร่างอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.ป่าชุุมชุน 

ตลอดจนการมีตัวแทนภาคประชุาสังคมร่วมขับเคล่ือนการติดตามกฎหมายป่าไม้ในพ้ืนอนุรักษ์ดังกล่าวได้สร้างความ

ตระหนักต่อพ่ีน้องเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองท่ีจะต้องมีความเข้าใจในข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเล็งเห็นว่ากิจกรรมการ

เรียนร้้กฎหมายท่ีผ่านมาน้ันต้องดำาเนินการไปอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีข้อม้ลข่าวสารยังเข้าไม่ถึง ในบางจังหวัด

เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองได้จัดต้ังศ้นย์ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายป่าไม้ข้ึน ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากเวทีเรียนร้้กฎหมาย 

และแสดงถึงการตระหนักถึงความสำาคัญของการทำาความเข้าใจเรียนร้้เก่ียวกับกฎหมายป่าไม้ซ่ึงเก่ียวโยงกับการดำาเนินชีุวิต

ของประชุาชุนโดยตรง

นอกเหนือจากการสร้างเวทีเรียนร้้กฎหมายและการมีส่วนร่วมในการจัดทำาข้อเสนอเพ่ือจัดทำาร่างอนุบัญญัติป่าชุุมชุน และ

ติดตามการดำาเนินงานของรัฐในเร่ืองการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ์แล้ว เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองจะต้องผลักดันและสนับสนุน

ตัวแทนของเครือข่ายฯรวมถึงองค์กรภาคประชุาสังคม เข้าร่วมในกลไกคณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุุมชุนในระดับ

จังหวัดและระดับนโยบาย ตลอดจนกลไกบริหารจัดการพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ตามพันธกิจท่ีร่วมกันกำาหนดข้ึน 

โดยร้ปแบบของการขับเคล่ือนตามครรลองของระบบกฎหมายน้ีเองบทบาทของ “พลเมือง” จะส่งผลต่อประโยชุน์สาธารณะ

ท้ังในขอบเขตของรัฐหรือประเทศไทย และขยายออกไปยังประโยชุน์ท่ีมีต่อโลกในฐานะ “พลเมืองโลก” 

อย่างไรก็ตาม พันธกิจของ “คนท้องถ่ินปกป้องป่า สร้างป่าเพ่ือปกป้องโลก” จะเป็นจริงได้ ต้องมาจากความตระหนักถึง

บทบาทในฐานะ “พลเมือง” ของรัฐท่ีมีหน้าท่ีและสิทธิในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชุาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากกลไกระดับนโยบายและระดับจังหวัดแล้ว กลไกระดับชุุมชุนก็มีความสำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ซ่ึงจำาเป็นอย่าง

ย่ิง ท่ีต้องส่งเสริมให้พลังของชุุมชุนและสิทธิชุุมชุน ยกระดับข้ึนมาเป็นกระแสหลักของการบริหารจัดการป่าไม้-ท่ีดิน ผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิุกในชุุมชุน ในเครือข่าย ด้วยแนวทางความร่วมมือเชิุงพหุภาคี ระหว่างชุุมชุนกับหน่วยงาน

ส่วนท้องถ่ินตลอดจนภาคเอกชุนและภาครัฐ ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีจะมีเง่ือนไข ป่จจัยส่งเสริม และบริบทของการบริหารจัดการป่า

ไม้-ท่ีดินแตกต่างกัน 

ดังน้ันการเช่ืุอมโยงกลไกระดับชุุมชุน ระดับจังหวัด ระดับนโยบาย ให้สอดประสานกันอย่างมีประสิทธิผลในระยะยาว นับ

เป็นภารกิจท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมีความหม่ันเพียรในการปรับใชุ้ ประยุกต์ใชุ้ รวมท้ังสร้างสรรค์วิธี

การใหม่ๆ 

เม่ือกล่าวถึงประเด็นการขับเคล่ือนในระยะยาว ณ จุดน้ี เราคงตระหนักกันได้ว่า การเรียนร้้ระหว่างการเดินทาง มีคุณค่าไม่

น้อยไปกว่าการบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวอย่างของความเคล่ือนไหวภาคพลเมืองท่ีผ้้เขียนหยิบยกมาข้างต้น เป็นด้านท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายป่าไม้-ท่ีดิน และ

กลไกการบริหารจัดการป่าไม้ตามร้ปแบบของโครงสร้างทางนโยบาย ยังมีพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ท่ีพวกเราในฐานะ “พลเมือง” 

สามารถชุ่วยกันผลักดัน เชุ่น การจัดทำาฐานข้อม้ล การจัดทำาส่ือ การรณรงค์สร้างความร้้และความร่วมมือในสังคม ตลอด

จนร่วมกันสนับสนุนชุุมชุนท่ีด้แลป่า ไม่ว่าจะอย้่ในร้ปของกำาลังทรัพย์ กำาลังความร้้ กำาลังกาย และกำาลังใจ 

กิจกรรมพ้ืนฐานของการสร้างความร่วมมืออีกอย่างหน่ึง คือการร่วมกันสร้างพ้ืนท่ีป่าให้มากข้ึน ท้ังป่าในเมือง ป่าในพ้ืนท่ี

ป่าไม้ ป่าในเรือกสวนไร่นา ป่าในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชุน์ ฯลฯ โดยมีชุุมชุนหรือบุคคลมีบทบาทหลักในการด้แลจัดการ ย่อม

นำาไปส้่ความย่ังยืนและความร่วมมือของสังคม 

ผ้้เขียนขอเชิุญชุวนให้พลเมืองทุกพ้ืนท่ี ร่วมกันถือเอาการสร้างพ้ืนท่ีป่าและด้แลจัดการป่าเป็นกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของ

ทุกคน กิจกรรมเล็ก ๆ สามารถสร้างผลสะเทือนต่อโลกได้หากพวกเราถือเป็นหน้าท่ีร่วมกัน
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“ท่ีน่ีมีการทำาสัมปทานไม้มาต้ังแต่ปี 26 ตอนน้ันพ่ียังเล็กอย้่ หลังจากน้ันผ้้หลักผ้้ใหญ่ในหม้่บ้านก็เห็นว่าป่าถ้กทำาลาย เกิด

วิกฤตข้ึนมาปีน้ัน ไฟใหม้ป่าใหญ่เลย เราปล้กข้าวไร่ หน้ก็มากินข้าวหมด 

ต่อมาก็มีองค์กรอิสระ (องค์กรพัฒนาเอกชุน) มาบอกชุุมชุนว่า เราจะด้แลป่ากันไหม ข้างล่างท่ีสัมปทานก็บอกเขาจะปล้ก

ป่าทดแทนจะปล้กสวนป่า ไม้ย้คา ไม้สะเดา ไม้สัก ตอนน้ันพ่ีโตแล้ว โดนประกาศอุทยานทับท่ีทำากินเราอีก เราจะทำายังไง 

กันดี จึงพากันไปด้งานท่ีศิลาแลง น่าน ท่ีมีการอนุรักษ์ป่า ต้ังคณะกรรมการเพ่ือด้แลป่า เราก็มาคุยกันในชุุมชุนว่าพวกเรา

จะเอากันไหม ในเม่ือท่ีเราอย้่ในเขตอนุรักษ์ ยังไงเราก็ทำากินไม่ได้แล้ว ทีน้ีเราอาศัยพ้ืนท่ี ด้แลป่าด้วย ชุ่วยกันด้แลป่า ชุ่วง

แรกๆ มีป่ญหาเยอะมาก เราไปฟ่นไร่ เจ้าหน้าท่ีก็จะมาจับ เราก็จะว่ิงไปทางโน้นทางน้ี ประชุุมกับป่าไม้ ท่ีสำาคัญก็คือ 

รีคอฟ เขามาสนับสนุนด้านข้อม้ลและศักยภาพ

เร่ิมทำากันมาชุ่วงปี 39 เราก็จะวงตรงน้ีพ้ีนท่ีไร่หมุนเวียนเรา จะมีสามโซน พ้ืนท่ีทำามาหากิน พ้ืนท่ีใชุ้สอย พ้ืนท่ีอนุรักษ์ มี

ตระเวนตรวจป่าร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอุทยาน (จับพวกลักลอบตัดไม้) ตอนน้ีเราเร่ิมทำาเกษตรอินทรีย์ มีปล้กผักก็มี มะละกอ  

พริก มะเขือ ถ่ัว ไว้ขายบ้างกินบ้าง โอท็อปนววิถี ท่องเท่ียวเชิุงธรรมชุาติ เกษตรนววิถีเข้ามา ทำาวิจัยด้วย วิจัยด้ว่าพ้ืนท่ีดิน

ท่ีทำาเกษตรอินทรีย์ เทียบกับพ้ืนท่ีท่ีปล้กข้าวโพด ไร่มันท่ีใชุ้สารเคมี ทำาผ้าย้อมสีจากไม้ธรรมชุาติด้วย มีคนมาด้งาน เราร้้สึก

ว่ามันมีคุณค่า เป็นมากกว่าป่าชุุมชุน เป็นท่ีเรียนร้้ให้คนอ่ืนด้วย

ชุ่วงปีสองปีท่ีผ่านมา ท่ีน่าเป็นห่วงก็คงเป็นเร่ืองคนเข้ามาหาหน่อไม้มากข้ึน มากเกินไป เยอะมาก ท้ังคนในคนนอก เรา

ก็พยายามประสานให้เจ้าหน้าท่ีอุทยานเข้ามาชุ่วยด้แล อีกอย่างก็เร่ืองไฟป่า จากปกติปีหน่ึงจะไหม้คร้ังเดียว แต่ปีน้ีไหม้

หลายคร้ังมาก 

ถามว่าเป็นป่าชุุมชุนท่ีถ้กต้องตามกฏหมายไหม ทุกวันน้ีท่ีน่ียังไม่ถ้กนะ แต่เราทำาตรงน้ี แม้จะไม่ถ้กกฏหมาย แต่ป่าชุุมชุน

อย้่ในใจเราละ ถึงเขาไม่ยอมรับ แต่ในใจเรามันก็เป็นป่าชุุมชุน

กฎหมายอุทยานใหม่ชุาวบ้านไม่ค่อยร้้มาก ท่ีประชุุมบอกกฎหมายใหม่จะไม่ให้คนนอกหาหน่อไม้ในชุุมชุน หาหม้่บ้านใคร

หม้่บ้านมัน ก็ดีนะพ่ีว่า ส่วนกฏหมายป่าชุุมชุน ร้้อย้่ว่าไม่อนุญาตให้ทำาในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ส่วนตัวพ่ีก็ไม่จำาเป็น ข้ึนกับชุุมชุน

ว่าด้แลกันได้ขนาดไหน 

ถ้าขอได้ ชุุมชุนไหนท่ีเขาอยากด้แลป่า รัฐบาลน่าจะสนับสนุนถึงจะเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ถ้าชุุมชุนทำาได้ก็ควรจะให้เขา  

อยากให้รัฐบาลสนับสนุน เข้าใจพ้ืนท่ี อย่างของเรา ส่วนท่ีเราทำากินให้ยอมรับว่าทำาถ้กต้อง ทำามาหากินได้ แต่ส่วนท่ี

ต้องอนุรักษ์หัวไร่ปลายนาต้องด้แล ให้ใครมาทำาลายไม่ได้นะ เรารับได้ อีกอย่างอยากให้รัฐบาลรณรงค์รักป่าเยอะๆ ข้ึน  

ช้ีุให้ด้ข้อดีข้อเสีย ชุ่วยพ้ดด้วย เราชุาวบ้านธรรมดา 

เราทำามาย่ีสิบกว่าปี ยังมีความหวัง ถึงคนอ่ืนจะไม่ด้แล พ่ีจะไม่ท้ิง มันอย้่ในความร้้สึกพ่ีไปละ ล้กๆ ชุ่วยมีกิจกรรมอะไรก็

มาชุ่วย เราพยายามปล้กฝั่่งให้เขาให้มากท่ีสุด”

สุดา กองแก  
ชุาวบ้าน บ้านห้วยหินดำา หม่้ 6 ต.วังยาว อ.ด่านชุ้าง จ.สุพรรณบุรี  

ชุุมชุนชุาวไทยเช้ืุอสายกระเหร่ียงท่ีด้แลป่าชุุมชุนห้วยหินดำากว่า 500 ไร่ในเขต

อุทยานแห่งชุาติพุเตยมากว่า 20 ปี

พลเมืองบอกเล่า
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“เร่ิมทำาต้ังแต่ปี 57 ตอนเข้ามาเป็นผ้้ใหญ่บ้าน พ้ืนท่ีน้ีเคยเป็นป่าอุดมสมบ้รณ์ ต่อมาเกษตรกรใกล้ป่าแผ้วถางทำาเกษตร  

ป่าก็หมดเป็นป่าเส่ือมโทรมไปพันกว่าไร่ เรากลัวป่าจะหมด พอดีรัฐบาลมีนโยบายคืนป่า (ทวงคืนผืนป่า) เราก็คุยกับปลัด

อำาเภอท่ีด้แลส่วนน้ี กับชุุมชุนท่ีไม่ได้ใชุ้ประโยชุน์ในท่ีสาธารณะขอคืนพ้ืนท่ีเพ่ืออนุรักษ์ป่าเก่าท่ียังสมบ้รณ์ และฟื้นฟ้ส่วน

ท่ีเป็นป่าเส่ือมโทรม ข้ึนทะเบียนเป็นป่าชุุมชุนหนองทิดสอน มีชุาวบ้านเข้าร่วมท้ังหมดหม้่บ้าน 128 หลังคา 

เราฟื้นฟ้ป่าท่ีเส่ือมโทรมปล้กทุกปี ตอนน้ีเห็นเป็นป่าได้ 80% ราว 700 ไร่แล้ว ก็จะปล้กไปเร่ือยๆ ไม่ปล้กพร้อมกันคร้ัง

เดียวจะด้แลไม่ไหว พอมีป่าจึงมีอาหาร หลังๆ จะเยอะ ชุาวบ้านได้เข้ามาหาของป่า ได้เยอะ อ่ึงอ่าง ถ้าฝั่นตกก็จะเข้าไป

เอา 50 โล ร้อยโล เห็นชัุด มีเห็ดมีอะไร หน่อไม้ เราปล้กเสริมด้วย พันสองพันต้น ส่วนมากเราจะปล้กไม้ผล พืชุมะขาม

ป้อม วางแผนไว้ระยะยาว ให้ชุุมชุนได้ประโยชุน์จากป่าเยอะสุด ให้คนเห็น ถ้าเราไม่มีอะไรให้ชุุมชุน เขาจะไม่อยากร่วมทำา

ป่ากับเรา 

ตอนแรกชุาวบ้านมาร่วมบ้าง ไม่บ้าง ตอนน้ีเยอะมาก มีเพาะไม้พ้ืนถ่ินปีละหม่ืนสองหม่ืนต้น เข้าป่าด้วย ขายด้วย  

ปีน้ีกล้าไม้ได้เป็นแสนต้นเลยล่ะ ท่ีเราเก็บเมล็ดจากป่า แบ่งกันเพาะกล้า ปล้กเวลาฝั่นมา อีกส่วนแบ่งขายสร้างราย

ได้ คนอยากปล้กหัวไร่ปลายนามาซ้ือไม้พ้ืนถ่ินเราราคาถ้ก เห็นมันหล่น ก็เกิด ยางเหียง ไม้แดง ค่าโมง ยางนา ประด้่  

ไม้ผล ขนุน มะขามเปร้ียว มะม่วง เสริมใชุ้ประโยชุน์ ตอนน้ียังไม่ติดผล เพ่ิงส้งสองสามเมตร ไม่ค่อยมีนำ้า ไม่ตาย แต่ 

ชุ้าหน่อย

ตอนแรกไม่ค่อยมี ตอนน้ีมีเยอะเลย เขาคงเห็นประโยชุน์ท่ีเราทำา มันได้ กล้าไม้เราก็โฆษณาหาให้ หาล้กค้าให้ มีรายได้ 

เดือนนึงเกือบสามหม่ืนของกลุ่ม แบ่งกันคนละร้อยสองร้อยต้น เวลามีออเดอร์เข้ามา เขาก็ดีใจ มีรายได้ให้เขา ไปเก็บพันธ์ุ

ไม้มาเพาะกัน ผ้้หญิงมากกว่า เกินหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น

กฎหมายใหม่ตอนน้ียังไม่มีผลกับเรา แต่ในอนาคตคิดจะเอากฏหมายน้ีมาใชุ้กับชุุมชุน ทำาโซนป่าใชุ้สอย ชุุมชุนเราจะได้ใชุ้

ประโยชุน์จากป่าได้ เผ่ือมีกิจกรรมต้องใชุ้ประโยชุน์จากไม้ท่ีเราปล้ก เพราะถ้าไม่ทำาเป็นป่าใชุ้สอยจะใชุ้ไม้ไม่ได้ จึงต้องทำา 

บทบาทชุาวบ้านในการด้แลรักษาป่า พาไปด้ของจริงเลย ว่าเราปล้กได้ไหม มีกล้าไม้ไหม ส่วนท่ีเราฟื้นฟ้ก็จะพาไปด้ ถ้าเขา

ขอคำาแนะนำา ก็บอกให้เขาทำา ฟื้นฟ้ให้ชุุมชุนได้ใชุ้ประโยชุน์ ล้กหลานเราเกิดมาจะได้ใชุ้ประโยชุน์ ถึงเราจะไม่ได้ใชุ้

ถ้าขอได้ อยากให้มีถนนรอบพ้ืนท่ีป่า ราว 11 กิโลเมตร จะได้เป็นแนวเขตชัุดเจน เป็นร้ัวกันคนบุกรุก เป็นแนวกันไฟไปด้วย 

เวลามีไฟป่ารถดับเพลิงก็จะได้เข้าไปง่าย ซ่ึงตอนน้ีเข้าไปลำาบากมาก ถ้ามีถนนเราก็คิดว่าจะปล้กย้คาเป็นแนวเขตไปด้วย 

ก็จะได้ให้ชุุมชุนใชุ้ประโยชุน์จากไม้ด้วย อีกส่วนท่ีอยากได้รับการสนับสนุนคืออยากได้นำ้า จะนำ้าบาดาลหรือนำ้าโซล่าเซลหรือ

แบบไหนก็ได้ สำาหรับให้สัตว์ป่ากินได้ ใชุ้ดับไฟป่าได้ ใชุ้รดนำ้าต้นไม้ท่ีเราปล้กได้ อยากได้การสนับสนุนเชิุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

จะได้ด้แลป่าได้ดีข้ึน”

สุปราณ่ คาทิพาท่  
ผ้้ใหญ่บ้าน บ้านหนองทิดสอน ตำาบลนาเชืุอก อำาเภอนาเชืุอก จังหวัดมหาสารคาม 

ประธานป่าชุุมชุนโคกผักก้ด พ้ืนท่ีป่าชุุมชุนนอกเขตอนุรักษ์ขนาดกว่า 2,500 ไร่
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“สถานการณ์ป่าชุุมชุนท่ีน่ีดีข้ึน มีคนสนใจมาขอขยายเขตป่าชุุมชุนเพ่ิม เพ่ือจะอนุรักษ์ มีคนสนใจท้ังโซนอนุรักษ์ ใชุ้สอย  

เศรษฐกิจ แบ่งโซนเป็นกิจลักษณะ พ.ร.บ. ท่ีจะออกมา ใน อ.ท่าตะเกียบ มี 11 หม้่บ้านท่ีมีการทำาป่าชุุมชุน ผมมารับชุ่วงต่อ 

ประธานหมดวาระ ผ่านการโหวตให้มารับชุ่วงต่อ ด้แลท้ังจังหวัด

มีบางหม้่บ้านท่ีเขามีป่าเส่ือมโทรม ต้นไม้ข้ึน เขาอยากขอด้แล ปล้กป่า แบ่งโซน เป็นป่าชุุมชุนตามกฎหมายใหม่ ด้กติกา  

ถ้าเขาทำาได้ก็อยากให้เขาด้แล ชุุมชุนท่ีเข้มแข็ง หลายพ้ืนท่ีท่ีเสนอ น่าจะเกือบๆ สิบพ้ืนท่ี ท้ังขยายเพ่ิม ขอเพ่ิมจะเป็นท่ี

เอกชุนเชุ่า หมดสัญญา ชุุมชุนเห็น ขอด้แล จึงอยากให้กรมป่าไม้ชุ่วยด้หมดสัญญาหรือยัง 

ในบทบาทคณะกรรมการป่าชุุมชุนจังหวัดมีการด้แล อาจจะให้คำาปรึกษา ประชุุมแลกเปล่ียน เรียนร้้กันประมาณน้ี โดยมี 

เจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้เป็นคนกลางให้ ประสานงาน จัดประชุุมให้ ให้องค์ความร้้ อย่างกฎหมายท่ีกำาลังร่างกันอย้่ก็ได้รับ

การสนับสนุนให้มีเวทีเรียนร้้ด้วย 

ตอนน้ีรอกฎหมายล้กว่าเราทำาไรได้บ้าง เราจะวางแผนก่อนไม่ได้ ต้องรอรายละเอียดก่อน ตอนน้ีเราก็ดำาเนินการต่ออายุ

ป่าชุุมชุน ให้ป่าไม้วัดแนวเขต ด้พ้ืนท่ีให้ มีกรมป่าไม้ มีภาคเอกชุนท่ีเข้ามา อย่างรีคอฟ ก็มีเข้ามาให้ความร้้ ผมเพ่ิงเข้ามา  

เรียนร้้ข้อดีข้อเสียในการบริหารป่า 

ส่วนป่าชุุมชุนบ้านอ่างเตย เราด้แลป่า 60 กว่าไร่ ท่ีหม้่บ้านผม หม้่บ้านอ่ืน 100 ไร่ ผมเป็นคนทำางานรุ่นท่ีสาม มารับชุ่วงต่อ  

บ้านอ่างเตยเป็นโซนอนุรักษ์อย่างเดียวเลย ถ้ามี พ.ร.บ. ตัวใหม่ก็น่าชุ่วยให้การใชุ้ประโยชุน์ใชุ้สอยให้ครอบคลุมประโยชุน์

ถึงชุุมชุนด้วย เป็นการอนุรักษ์และหวงแหน และก็พัฒนาต่อยอดได้ของป่าชุุมชุน

กฎหมายใหม่ ข้อดีก็มี ข้อเสียมันก็มีนิดๆ หน่อยๆ อย่างท่ีถกเถียงกันอย้่ ก็รอๆ ขอให้มันสำาเร็จ เพราะมันมีการแบ่งโซน

กันเป็นกิจลักษณะ และมีการให้โอกาสคนในชุุมชุนเข้ามามีส่วนร่วมได้เยอะมากข้ึน พ.ร.บ. ตัวใหม่มีการแบ่งโซน จะได้เป็น

กฎเป็นเกณฑ์์ท่ีชัุดเจน จะได้ไม่มีความผิด เม่ือก่อนเข้าเกณฑ์์โน้นเกณฑ์์น้ีมีความผิด มีเส้นให้มันชัุดเจน มีรายละเอียดของ

ระเบียบการใชุ้สอย ซ่ึงยังต้องรอกฎหมายล้ก 

ข้อเสีย เป็นเร่ืองสิทธิของชุาวบ้านท่ียังเป็นข้อถกเถียงกันอย้่ สิทธิชุาวบ้านท่ีจะได้รับ ในรายละเอียดอะไรทำาได้ทำาไม่ได้ ตัว

น้ียังไม่ค่อยชัุดเจนเท่าไร ต้องรอกฎหมายล้กท่ีจะออกมา ต้องขอช่ืุนชุมเพราะเขาเปิดโอกาสให้หลายหน่วยงานเข้ามาให้

ความเห็น หลายภาคส่วนก็เข้ามาให้ข้อม้ลได้ 

หากเสนอได้ ตอนน้ีป่ญหาป่าชุุมชุนก็จะมีเร่ืองแนวเขตพ้ืนท่ีอยากให้แบ่งสรรชัุดเจน ตรงไหนเป็นป่าชุุมชุนได้ เป็นป่าท่ีมี 

งบหลวงมาด้แล ถ้าชุุมชุนด้แลก็จะดีกว่า ควรมีแนวเขตชัุดเจน”

นิกร ทรัพย์ประสาน  
ผ้้ใหญ่บ้าน บ้านอ่างเตย ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิุงเทรา 

ศ้นย์เรียนร้้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านอ่างเตย และคณะกรรมการป่าชุุมชุนจังหวัด

ฉะเชิุงเทรา 
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“สถานการณ์ป่าชุุมชุนแม่ทาตอนน้ี เราย่ืนขอข้ึนทะเบียนเป็นป่าชุุมชุนท่ีเราด้แลมาต่อเน่ืองท้ังหมดกว่า 50,000 ไร่ รวม 

7 ป่าชุุมชุนในพ้ืนท่ี ได้รับอนุมัติข้ึนทะเบียนไปแล้ว 30,000 กว่าไร่ รอข้ึนอีก 20,000 กว่าไร่ ถือว่าข้ึนไปได้ซัก 60% อันน้ี

เป็นการย่ืนขอตามกฎหมายเก่า ซ่ึงกำาหนดให้แต่ละหม่้บ้านย่ืนขอได้ไม่เกิน 5,000 ไร่ ไม่ใชุ่พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน 2562 เพราะกลัว

จะชุ้าหากย่ืนตามกฎหมายใหม่ท่ีต้องรอการแต่งต้ังคณะกรรมการป่าชุุมชุนจังหวัดอีก

ในส่วนพ.ร.บ.ป่าชุุมชุน ฉบับใหม่น้ี ผมยอมรับได้ 80% มีประเด็นท่ีผมติดอย้่ เร่ืองแรกคือเร่ืองนิยามของพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ตามพ.ร.บ.น้ี ว่าหมายถึงอะไรบ้าง เพราะหากรวมพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าช้ัุน 1 เอด้วย ป่าชุุมชุนแม่ทาจะมีป่ญหาทันที เพราะพ้ืนท่ี

กว่า 30,000 ไร่เป็นลุ่มนำ้าช้ัุน 1 เอ ก็จะทำาให้ไม่สามารถย่ืนขอข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีท่ีเหลือได้ หรืออาจจะมีป่ญหากับพ้ืนท่ีท่ี

ข้ึนไปแล้วด้วย

อีกประเด็นคือเร่ืองคณะกรรมการจังหวัด ท่ีถ้กออกแบบให้เป็นกลไกช้ีุขาดเร่ืองการจัดการป่าชุุมชุน คำาถามคือองค์ประกอบ

คณะกรรมการเป็นอย่างไร ใครเป็นประธาน ผ้้ว่าฯ หรือเปล่า ถ้าใชุ่แล้วท่านจะมีเวลามาจัดการหรือ ไม่ใชุ่ว่านานๆ ประชุุมที  

ในขณะท่ีการบริหารจัดการเร่ืองป่าชุุมชุนน้ันมีความซับซ้อนและอ่อนไหวมาก หากจัดการแบบราชุการ ก็มีแนวโน้มจะ 

แก้ป่ญหาด้วยการกางกฎระเบียบ ไม่ค่อยเข้าใจอัตลักษณ์พ้ืนท่ีมากพอ ซ่ึงจะนำาไปส้่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุาวบ้านคร้ัง

ใหม่ได้โดยง่าย

พ.ร.บ.อุทยานฯ 2562 ย่ิงน่าเป็นห่วงมากกว่ามาก เพราะสภาพพ้ืนท่ีมีความซับซ้อนกว่ามาก และตัว พ.ร.บ. ก็มีการกำาหนด

กรอบเวลา 240 วัน ซ่ึงมันจะไม่ทันสำาหรับการดำาเนินการในทางปฏิบัติ ก็จะกลายเป็นชุนวนความขัดแย้งมากข้ึน โดยมีจุด

ขัดแย้งท่ีพร้อมประทุ คือประเด็นการใชุ้ประโยชุน์ 

ท้ังสอง พ.ร.บ. น้ีมีหลักการดี แต่ท่ีน่าเป็นห่วงและต้องจับตามองใกล้ชิุดคือกฏหมายล้ก ท่ีจะออกตามมา และกำาหนด 

รายละเอียดในประเด็นท่ีมีโอกาสขัดแย้งเหล่าน้ัน ว่าจะออกมาอย่างไร สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีแค่ไหน และ 

จะมีป่ญหาในทางปฏิบัติหรือเปล่า อย่างเร่ืองแผนห้าปีป่าชุุมชุนท่ีกำาหนดให้ชุุมชุนต้องทำา หลายท่ีไม่ได้มีทักษะในเร่ืองน้ี  

ทำาแลว้จะครอบคลุมหรือเปลา่ อยา่งกรณีของแมท่าเอง แมม้คีนเขา้มาชุว่ยทำาแผนมาก แตก่ย็งัขาดโนน่น่ีน่ันอย้ ่สว่น พ.ร.บ. 

อุทยานฯ มีการยอมรับการใชุ้ประโยชุน์ท่ีดิน การมีส่วนร่วมเปิดมากข้ึน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี แต่ก็มีการกำาหนดระยะเวลาท่ี

ข้าราชุการต้องทำาให้เสร็จ ไม่นับรวมข้อม้ลอ้างอิงของอุทยานฯ กับชุาวบ้านท่ีน่าจะ 50-50 ไม่ตรงกัน 

ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือ กลัวว่าจะเข้าทำานองกฎหมายแม่นางฟ้ากฎหมายล้กซาตานหรือเปล่า เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท้าทายท่ีการ

จัดการต้องหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใชุ้ประโยชุน์ ถึงแม้จะยาก แต่เช่ืุอว่าด้วยการส่ือสารกันท่ีมากข้ึนใน

ป่จจุบัน น่าจะทำาให้โอกาสหาจุดสมดุลการจัดการน้ันเจอได้ ดังน้ันต้องชุ่วยกันจับตาด้กฎหมายล้กท่ีจะออกมา”

กนกศักดิ� ดวงแก้วเรือน 
นายก อบต.แม่ทา เชีุยงใหม่
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“เราด้แลป่าชุุมชุนภ้แยงมา 25 ปีแล้ว ป่าภ้แยง 1,800 ไร่ คนในหม่้บ้าน 210 ครัวเรือนชุ่วยกัน ตอนน้ีผมเป็นประธานระดับ

อำาเภอ ด้แลป่าชุุมชุนในพ้ืนท่ี 3 ตำาบล รวม 15 ป่าชุุมชุน รวมพ้ืนท่ีราว 5,000-6,000 ไร่

สถานการณ์โดยรวมดีข้ึน หลังจาก อบต. ทยอยประกาศข้อบัญญัติท้องถ่ินเก่ียวกับป่าชุุมชุนต้ังแต่ปี 48 ห้ามชุาวบ้านบุกรุก

ทำาลายป่าเพ่ิมเติม ทำาให้การจัดการดีข้ึน ชุาวบ้านไม่กล้าบุกรุก แม้แต่จะเอาไม้ตายซากต้องขอผ้้นำาป่าชุุมชุมก่อน อบต.

ก็เข้าไปสนับสนุนการด้แลป่าของชุาวบ้าน สนับสนุนงบทำาแนวกันไฟ เคร่ืองมือดับไฟป่า หอเวรยาม ค่าใชุ้จ่ายตระเวนป่า  

เวรยามมีงบให้หม้่บ้านละหม่ืน ไม่เยอะมาก จริง ๆ ก็ไม่พอเพราะป่าชุุมชุนมันกว้าง แนวกันไฟกว้างสามเมตรยาวสุดเขต

ป่าชุุมชุนแต่ก็ชุ่วยได้ส่วนหน่ึง 

ในแง่พ้ืนท่ีก็เพ่ิมข้ึน ท่ีภ้แยงได้เพ่ิมมาอีก 20 ไร่ ชุาวบ้านยกให้เป็นป่าชุุมชุนเพราะเห็นประโยชุน์ ซ่ึงก็เชุ่นเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืน  

บางคนไม่ใชุ้พ้ืนท่ีแล้ว ล้กหลานไม่ทำา เข้าไปทำางานในเมืองกันหมด ก็ยกท่ีให้เป็นป่าชุุมชุนก็มี สามปีท่ีผ่านมา รวมๆ ได้

พ้ืนท่ีป่าเพ่ิมราว ๆ 3,000 ไร่ท้ังอำาเภอ 

ป่ญหาสำาคัญคือเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีซ้อนทับกับเขตอุทยานฯ ภ้คา อย่างบ้านดอนกลาง ทำาป่าชุุมชุนมา 20 กว่าปี จากท่ีเส่ือมโทรม

ด้แลจนต้นไม้โต พอย่ืนขอข้ึนทะเบียนป่าชุุมชุน อุทยานก็ไม่ยอม ท้ังท่ีอุทยานประกาศทับท่ีชุาวบ้านทีหลัง เกิดป่ญหาแบบ

น้ีในหลายพ้ืนท่ี เป็นความขัดแย้งยืดเย้ือระหว่างชุาวบ้านกับอุทยาน

ปญ่หาคือพ้ืนท่ีทับอุทยานหลายรอ้ยกิโล หลายพันไร ่เรากำาลังแกไ้ขกันอย้ ่ไปหาหนอ่ไมไ่ดเ้ลย มีปญ่หามาส่ีหา้ปแีลว้ ตอนเขาแก ้

กฏหมายอุทยานก็ไม่มาประชุาคม ไม่แจ้งชุาวบ้านเลย เขาอ้างว่าได้ประกาศ 120 วันแล้ว ทำาไมไม่ประกาศ ห้าหกเดือน 

ชุาวบ้านไม่ร้้ รัฐได้ประกาศทับเลย

ในฐานะคณะกรรมการป่าชุุมชุน เราด้ภาพรวม ชุ่วยประสานงาน เวลามีป่ญหาชุาวบ้านก็จะมาหาผม ผมเป็นตัวเจรจากับ

อุทยาน กับป่าไม้

ถ้าเสนอได้ อยากให้แก้กฏหมายให้ตรงจุด ตรงประเด็น อีกอย่าง ไม่อยากให้มีการข่มข้่ชุาวบ้าน ส่วนการสนับสนุนชุาวบ้าน 

หากมีการสนับสนุนด้านกำาลังทรัพย์ อุปกรณ์ ดับไฟป่า ถังนำ้า ปล้กป่าเสริม กล้าไม้ ก็น่าจะชุ่วยได้ไม่น้อย”

มานะ พิพัฒชยาการ 
ผ้้ใหญ่บ้าน หม่้ท่ี 2 ตำาบลด่้พงษ์ อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

ประธานสภาองค์กรชุุมชุนฯ คณะกรรมการป่าชุุมชุนอำาเภอสันติสุข

71



“พ.ร.บ.ปา่ชุุมชุน 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้เท็จจริงปจ่จุบัน ยังเปน็อุปสรรคตอ่กระบวนการในการจัดต้ังปา่ชุุมชุนของชุาวบา้น

อย้่ ยกตัวอย่างพ้ืนท่ีท่ีผมทำางานด้วยหลัก ๆ ตอนน้ี พ้ืนท่ีภ้ช้ีุฟ้า ท้ังหมดเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติดอยยาว ดอยผาหม่น 

ปรากฏว่าล่าสุดเป็นพ้ืนท่ีเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชุาติภ้ช้ีุฟ้า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชุาวบ้านก็คือ ไม่สามารถเอาพ้ืนท่ีป่า

ชุุมชุนท่ีชุาวบ้านด้แลอย้่ บางหม้่บ้านก็สองสามพันไร่ ไปขอข้ึนทะเบียนจัดต้ังป่าชุุมชุนได้ 

ตอนน้ีมีป่ญหาอย้่ มีบางหม้่บ้านสามารถข้ึนทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ  มาตรา 19 แต่ข้ึนได้ไม่มากแค่ 30-40 ไร่  

ท้ังท่ีชุาวบ้านด้แลอย้่  400-500 ไร่ สงวนเป็นป่าต้นนำ้าของเขา พ่ีน้องภ้ช้ีุฟ้าส่วนใหญ่เป็นม้ง ก็จะมีวัฒนธรรมด้แลป่าต้นนำ้า  

ตอนน้ีเป็นป่ญหาใหญ่ ชุาวบ้านอยากเอากฎหมายน้ี ซ่ึงเห็นว่า พ.ร.บ.ป่าชุุมชุนเป็นประโยชุน์มากๆ จะเอามาเป็น 

เคร่ืองมือร่วมมือกับหน่วยงานราชุการ ปกป้องผืนป่าโดยคณะกรรมการป่าชุุมชุนแต่ละหม้่บ้าน แต่ปรากฎว่าทำาไม่ได้  

ท้ังท่ีอนุบัญญัติท้ังหมดไม่ได้เขียนห้าม

อีกพ้ืนท่ี ต.ดอยฮาง เชีุยงราย ข้ึนตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน ขอข้ึน 900 กว่าไร่ ปรากฏว่าได้แค่ 400 กว่าไร่ ท่ีเหลือหายไปไหน 

เช็ุคไปเช็ุคมา ปรากฎว่าเจ้าหน้าท่ี เขตห้ามล่า แอบเอาพ้ืนท่ีชุาวบ้านไปประกาศเขตห้ามล่าโดยท่ีชุาวบ้านในพ้ืนท่ีไม่ร้้เร่ือง 

ดังน้ัน พ.ร.บ. ฉบับน้ีโดยเน้ือหามีประโยชุน์ แต่ทางปฏิบัติ ยังเหมือนเดิม เจ้าหน้าท่ีเขตห้ามล่า เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ ก็เดิน

หน้าขยายพ้ืนท่ีอนุรักษ์ไป ส่วนเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมป่าชุุมชุนก็ไม่มีอำานาจยับย้ัง 

หน่วยงานรัฐเก่ียวข้อง ต้องมาน่ังคุยกัน บ้รณาการให้เป็นหน่ึงเดียวกันได้อย่างไร รัฐต้องปรับตัว มันขาดเจ้าภาพหลัก  

จะสำาเร็จต้อง ยึดเอาผืนไหนไปสร้างความตกลงร่วมกับชุาวบ้าน กลไกร่วม วนอุทยาน ป่าสงวน ส่ีหน่วยมีหน้าท่ีไปหนุน  

ตัวช้ีุวัดสำาคัญ น่าลองด้ pilot project (โครงการนำาร่อง)

สภาองค์กรชุุมชุนชุ่วย ให้ความร้้ชุาวบ้าน เขาก็ต่ืนตัวกัน แต่พอจะไปข้ึนทะเบียนกลับข้ึนไม่ได้ เราจึงพยายามส่ือสารกับ

หน่วยงานภาครัฐ ทสจ. (ทรัพยากรธรรชุาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด) ล่าสุดเราคุยหารือกันว่าทำาอย่างไรจะให้เอาการอนุรักษ์

ป่าเป็นเป้า ไม่ใชุ่เอากฎหมายเป็นตัวต้ัง เชุ่นทำาเป็นโครงการว่าจะเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้ได้ป่าเท่าน้ันเท่าน้ีภายในก่ีปี ด้วยการ

จัดการป่าชุุมชุน ซ่ึงจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐท่ีต้ังเป้าจะเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้ได้ 40% ของพ้ืนท่ีประเทศ แต่ตอนน้ีมีแค่ 20% 

การเอาพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ังเชุ่นน้ี อาจจะนำาไปส้่การจัดการป่าชุุมชุนแบบใหม่ ท่ีกฎหมายก็จะเป็นแค่ป่จจัยหน่ึง

บทบาทพลเมืองควรจะเพ่ิมมากข้ึนในการจัดการป่าไม้ท่ีดิน หน่วยงานแหล่งทุนกำาลังจับมือกัน ชุ่วงวิกฤต โควิด 19 แทบไม่

เห็นหน้าเจ้าหน้าท่ีรัฐ วันน้ีชุุมชุนสามารถจัดการตัวเองได้แล้ว ต้องการการอำานวยความสะดวกจากภาครัฐ 

ทสม. (ทรัพยากรธรรมชุาติและส่ิงแวดล้อมหม้่บ้าน) ควรปรับบทบาทให้สามารถริเร่ิมทำาโครงการได้ในลักษณะจากล่างข้ึน

บน สามารถทำาในร้ปแบบโครงการ เขียนของบได้ เป็นต้น”

ประนอม เชิมชัยภูมิ 
สภาองค์กรชุุมชุนจังหวัดเชีุยงราย
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“ถ้ามองท่ีตัวกฎหมายมันจะไม่ค่อยเห็นอะไร ควรมองบริบทของการทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางกฎหมายจะสำาคัญ

กว่า ซ่ึงหมายถึง 3 องค์ประกอบคือ Concept (แนวคิด/หลักการกฎหมาย) Text (ตัวบทกฎหมาย/มาตรา) และ Mechanism 

(กลไกการใชุ้กฏหมาย) ซ่ึงเช่ืุอมโยงสัมพันธ์กัน

ในบริบทของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรบ้านเราด้จากแนวคิด (concept) เป็นกฎหมายท่ีดึงทรัพยากรมา

เป็นของรัฐ มีการจัดการแบบรวมศ้นย์ เป้าหมายเพ่ือใชุ้ทรัพยากรเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใชุ่ใชุ้ให้ย่ังยืน แต่ใชุ้ในฐานะเป็น

วัตถุดิบในการผลิต (ยุคแรกๆ คือการทำาไม้) ตราออกมาเป็นเน้ือหากฎหมาย (Text) คือ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และกฎหมาย

ท่ีดินต่างๆ มาตรการทางกฎหมายท่ีเอามาใชุ้ คือกลไก (Mechanism) ก็จะมีการกำาหนดโทษทางอาญาท่ีรุนแรง และคนท่ี

จะโดนกฎหมายน้ีใชุ้บังคับก็คือชุาวบ้านเพราะพ่ึงพิงป่าอย้ ่

กฎหมายท่ีออกมาในยุคการจัดการของรัฐ อย้่ภายใต้ระบบราชุการท่ีรวมศ้นย์ ระบบฐานข้อม้ลท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรถ้ก

ปกปิด ทำาให้เกิดการคอรัปช่ัุนมโหฬาร ชุาวบ้านอย้่กันมาหลายร้อยปี กลายเป็นผ้้บุกรุกทันที ท้ังท่ีอย้่มาก่อนกฎหมาย เกิด

การทับซ้อนของสิทธิ รัฐใชุ้กฎหมายหลายฉบับมาก ในขณะท่ีผ้้ใชุ้ทรัพยากรอย่างบริษัทท่ีได้รับสัมปทานโครงการรัฐต่างๆ 

สามารถใชุ้ทรัพยากรได้เพราะกฎหมายเอ้ือให้ทำา

บวกกับตัวสถานการณ์ท่ีส่งเสริมให้มีการทำาการเกษตรขนาดใหญ่ ทำาให้คนท่ีใชุ้ประโยชุน์จากท่ีป่าหรือท่ีต่างๆ ไม่จำาเป็น

ท่ีจะต้องเป็นผ้้ถือครองท่ีดิน ชุาวบ้านกลายเป็นเพียงตัวแทนผ้้ใชุ้ประโยชุน์ โดยคนท่ีได้รับประโยชุน์ก็คือบริษัทขนาดใหญ่

ขณะท่ีชุาวบ้านท่ีอย้่ในพ้ืนท่ีป่าก็เส่ียงในการถ้กดำาเนินคดี เพราะว่าอย้่ในท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ทำาให้เกิดความเหล่ือมลำ้าข้ึน

มาจากการจัดการทรัพยากร 

เกิดแรงกดดันทางสังคม กระแสท่ีมีการฟื้นตัวมากข้ึนของทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ทางสังคม ทำาให้ภาครัฐ

ต้องหาทางว่าจะทำายังไง นำามาส้่การจัดการวางระบบการจัดการแบบใหม่ท่ีไม่ใชุ่การผ้กขาดโดยรัฐ ในร้ปการจัดการร่วม

(Co-management)

มีการแก้กฎหมายต่างๆ หลายฉบับท่ีออกใหม่ อย่าง พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน เพ่ือคลายล็อคท่ีราชุการผ้กขาดการจัดการมาส้่การ

จัดการท่ีประชุาชุนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากข้ึน แต่ว่ากฎหมายท่ีออกมาเป็นกฎหมายท่ีต้องไปตรากฎหมายอนุ

บัญญัติมากมายหลายฉบับ จุดน้ีเป็นจุดท่ีเป็นป่ญหาของตัวระบบราชุการ 

แม้กฎหมายจะวางหลักเร่ืองการจัดการร่วมก็ตาม แต่พอไปส้่การเขียนแนวทางในการปฏิบัติ ตัวราชุการเองจะเป็นป่ญหา 

เพราะไม่อยากเขียนแนวปฏิบัติให้ตัวเองส้ญเสียอำานาจ ไม่อยากเขียนให้แนวปฏิบัติน้ันมาลดบทบาทตัวเอง

อีกท้ังมีกฎหมายหลายฉบับ ซ้อนทับกัน อีกป่ญหาถ้าเร่ืมร้ือมาจะเห็นข้อผิดพลาด การทุจริต ออกเอกสารสิทธิต่างๆ คือ

วางหลักใหม่ แต่คนจัดการก็เป็นรัฐอย้่ดี คือวางระบบใหม่ของการจัดการ แต่ว่ากลไกท่ีเป็นเจ้าภาพหลักก็เป็นรัฐอย้่ดีตาม

กฎหมาย ทำาให้แนวคิด (concept) ในทางกฎหมายน้ี (หมายถึงแนวคิดการจัดการร่วม - กองบรรณาธิการ) ไม่สามารถท่ีจะ

บรรลุตามเจตนารมย์ของกฎหมายได้อย่างเต็มท่ี

ไพสิฐ พานิชย์กุล  
นักวิชุาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีุยงใหม่ 
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ชุุมชุนจะลุกข้ึนมาจัดการตัวเองได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐด้วย หลายท่ีพยายามในการท่ีจะรวมกลุ่มข้ึนมาดำาเนิน

การต่างๆ ในพ้ืนท่ี แต่ถ้าเกิดมีแรงเสียดทานจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างเชุ่นไม่ว่าจะลุกข้ึนมาด้แลรักษายังไงก็ตาม ก็ผิด

กฎหมายอย้่ดี ทำาให้พลังของชุุมชุนด้อยลงไป 

ชุุมชุนลุกข้ึนมาแต่ท้องถ่ินไม่ได้สนับสนุน อันน้ีก็ทำาได้ไม่นาน ฉะน้ันกลไกในการบังคับใชุ้กฎหมาย ท่ีเป็นแบบใหม่ ใน

กฎหมายป่าชุุมชุนท่ีเปิดให้ชุุมชุนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกตรงน้ีถ้าไม่เกิดการปรับกันใหม่ จะทำาให้เกิดกลไกการใชุ้กฎหมาย

ท่ีเปิดชุ่องให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุุมชุนเกิดข้ึนได้ลำาบาก เพราะไม่มีการบ้รณาการของฝั่่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน 

ในสถานการณ์เชุ่นน้ี พ้ืนท่ีท่ีมีการทำางานเก่ียวกับการพัฒนา เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรนานๆ จะไปได้ เพราะเป็นชุุมชุน

ท่ีมีการต่ืนตัว และก็มีชุุมชุนท่ีกำาลังพัฒนาตนเองข้ึนมาหลายท่ี แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีหลายท่ีท่ีมันเส่ือมลง ชุุมชุนท่ี 

ลุกข้ึนมาด้แลรักษาป่าก็ล้มหายตายจากไป และกลับไปเผชิุญกับตัวการใชุ้ทรัพยากรแบบเข้มข้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร  

อย่างกรณีเมืองน่านเป็นตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัุด ว่าระบบการจัดการท่ีล้มเหลว นำาไปส้่ระดับท่ีทำาให้เกิดผลกระทบครบวงจร

ของระบบนิเวศท้ังหมด แรกๆ ป่าไม้หมด อันท่ีสอง แล้ง นำ้าท่วมอะไรก็แล้วแต่ ไฟก็เร่ิมมา จากต้นไม้มาส้่ดิน พอป่าหาย 

ดินถ้กเปิด ระบบนำ้าก็พัง ประกอบกับเร่ืองของการใชุ้พ้ืนท่ีในลักษณะเผาไฟก็มา ฝุั่่นก็มา 

พอมีป่ญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมเรายังใชุ้กฎหมายแบบเดิมอย้่ หลักการมีส่วนร่วมไม่ได้นำาเอามาใชุ้ การปรับกฎหมายในชุ่วง

หลัง เป็นการปรับแค่บางส่วน ยังไม่ได้ปรับท้ังระบบ

ป่าชุุมชุนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเปิดโอกาสให้ชุุมชุนต่างๆ สามารถฟื้นกลับมาได้อีก โดยการใชุ้การจัดการทรัพยากรป่าเป็น

ทางออกของป่ญหา เป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะฟื้นฟ้ความเข้มแข็งของชุุมชุนข้ึนมา เป็นตัวกลไกสำาคัญในการสร้างระบบนิเวศ

ท่ีเหมาะสำาหรับระบบเกษตรแบบอินทรีย์แบบย่ังยืน

บทบาทพลเมืองเป็นประเด็นสำาคัญ ระบบการจัดการทรัพยากรท่ีผ่านมา เราได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวในการ

จัดการทรัพยากรอย่างถ้วนหน้า แต่ว่ามีหลายท่ีท่ีพยายามจะลุกข้ึนมาฟ้ืนตัวทรัพยากร แล้วส่งผล แม้จะในวงเล็กๆ แคบๆ  

ท่ียังไม่ท่ัวถึงก็ตาม แต่เป็นทิศทางท่ีเห็นได้ชัุดว่า หากพลเมืองเข้ามาสนับสนุนแนวคิดแบบน้ีแนวทางแบบน้ี จะทำาให้การ

ป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดจากความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรดินนำ้าป่าและอากาศ มันมีโอกาสในการท่ีจะฟื้นกลับ

มาคืนได้ พลเมืองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรดินนำ้าป่าอากาศแบบใหม่ 

คนท่ีอย้่ในเมือง ท่ีอาจจะไม่มีโอกาสเข้ามาด้แลในพ้ืนท่ีป่า เข้ามาร่วมในการสนับสนุนให้ชุุมชุนจัดการป่าได้ไหม เพ่ือทำาให้

เกิดความอุดมสมบ้รณ์ของความหลากหลายทางชีุวภาพข้ึนมา พวกน้ีคือคนท่ีทำางาน ท่ีส่งผลกระทบทางด้านบวก ซ่ึงอีก

ด้าน ฝั่่�งเอกชุนท่ีไปส่งเสริมทำาเกษตรแบบเชิุงเด่ียว ส่งเสริมให้มีการใชุ้สารเคมี ใชุ้ปุ�ย กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ภาคพลเมือง

จะจัดการกับภาคเอกชุนพวกน้ียังไง

ภาคพลเมืองท่ีได้รับผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางการเมือง 

โครงสร้างวัฒนธรรม ขณะท่ีภาคพลเมืองก็มีวัฒนธรรมการบริโภค ภาคการเมืองท่ีมีวัฒนธรรมในการทุจริตคอรัปช่ัุน ไม่ให้

ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม ภาคเศรษฐกิจท่ีมุ่งผลิตแต่ไม่รับผิดชุอบ เราจะจัดการพวกน้ีอย่างไร ต้องไปเอาสามส่ีเร่ืองน้ี

มาด้วย ถึงจะทำาให้แนวคิดเร่ืองป่าชุุมชุน ซ่ึงเป็นการพ้ดถึงวิถีชีุวิตแบบปกติใหม่ (new normal) ในการจัดการทรัพยากรแบบ

มีส่วนร่วมจึงจะเกิดข้ึนได้อย่างมีพลัง”
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บทท่� 8:  
บทส่งท้าย หลังวงคุย  



ถึงบรรทัดน้ี หลังจากได้ล้อมวงคุยเพ่ือเรียนร้้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้และสิทธิของชุุมชุน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในรอบ 

ปี 2562 กันมาแล้ว เราคงเห็นท้ังความเปล่ียนแปลง ทิศทางใหม่ และชุ่องทางท่ีจะเข้าไปใชุ้สิทธิตามกฎหมาย แม้ว่าเน้ือหา

กฎหมายท่ีแก้ไขในป่จจุบันยังคงไม่ใชุ่ภาพท่ีสมบ้รณ์อย่างท่ีคาดหวัง และยังมีรายละเอียดของอนุบัญญัติท่ีอย้่ระหว่างการ

จัดทำา ซ่ึงเอกสารน้ีไม่สามารถนำาข้อม้ลมาเสนอได้ แต่การทำาความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อม ต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในลำาดับ

ต่อไปหลังจากกฎหมายประกาศใชุ้และมีการนำากฎหมายไปบริหารจัดการต่อน้ัน คงเป็นเร่ืองจำาเป็นอย่างย่ิงของผ้้มีส่วนได้

เสีย โดยเฉพาะประชุาชุนท่ีต้องพ่ึงพิงป่า ซ่ึงหวังว่าเอกสารน้ีได้ทำาหน้าท่ีและสร้างประโยชุน์ดังกล่าวให้แก่ผ้้อ่านทุกท่าน

บทส่งท้ายหลังวงคุยประการสำาคัญคือ เม่ือกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข้องกับภาคป่าไม้น้ันได้มีการจัดทำาเน้ือหาใหม่ออก 

มาแล้ว การทำาให้กฎหมายน้ันนำาไปบังคับใชุ้อย่างมีความเท่ียงธรรม มีความรับผิดชุอบ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง 

ต่อเน่ือง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ีควรจะเป็นน้ัน จะเกิดข้ึนได้อย่างไร คือโจทย์ท่ีต้องนำามาขบคิดกันต่อเพ่ือ

ความครอบคลุมในการขับเคล่ือนขบวนการป่าไม้ท่ีดินท่ีมีชุุมชุนเป็นหัวใจสำาคัญ เพราะสาระสำาคัญของการท่ีจะเกิดการ

บริหารจัดการป่าไม้ท่ีดีได้น้ัน ไม่ได้อย้่เพียงตัวเน้ือหาของกฎหมาย แต่ยังรวมถึงการสร้างกระบวนการตัดสินใจ และการ 

นำากฎหมายไปปฏิบัติบังคับใชุ้ด้วยว่าได้คำานึงถึงหลักของธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนตลอดเส้นทางหรือไม่ ซ่ึงหลัก 

ธรรมาภิบาลน้ันจะเป็นแนวทางท่ีจะชุ่วยช้ีุนำาให้กฎหมายท่ีถ้กตราข้ึนน้ัน สร้างให้เกิดผลลัพธ์ของการบังคับใชุ้กฎหมาย 

ท่ียังประโยชุน์ต่อท้ังพลังสิทธิชุุมชุนและการบริหารจัดการป่าไม้ให้บรรลุผลดังท่ีคาดหวังตามเป้าหมายทางนโยบาย  

และท่ีสำาคัญคือสร้างประโยชุน์ให้แก่ชีุวิตผ้้คนและการพัฒนาของประเทศชุาติ 

ภารกิจร่วมของพลเมือง ชุุมชุน และผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝั่่าย โดยเฉพาะประชุาชุนท่ีต้องพ่ึงพิงป่า จึงอย้่ท่ีการเตรียม

พร้อมส้่ลำาดับต่อไปของกระบวนการนำากฎหมายไปปฎิบัติใชุ้จริง ซ่ึงพวกเราคงจะได้มีโอกาสมาล้อมวงคุย จับมือกันฝั่ึก

ปฎิบัติทำางานท่ีเป็นร้ปธรรม และการสร้างข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการด้านกฎหมาย ตลอดจนค้นหาและพัฒนา

แนวทางท่ีจะชุ่วยกันส่งเสริมให้การบริหารจัดการป่าไม้ให้มีความก้าวหน้าย่ิงข้ึนต่อไป

 รีคอฟ แผนงานประเทศไทย





รีีคอฟเช่ื่�อม่ั่�นในอนาคตที่ี�ปรีะชื่าชื่นได้้ใช้ื่ชีื่วิิตอย่่างเสมั่อภาค
และย่่�งย่่นภาย่ใต้ผ่ืนป่าทีี่�อุด้มั่สมั่บููรีณ์์และมีั่ควิามั่สามั่ารีถ
ในการีปร่ีบูต่วิได้้ เรีาใช้ื่แนวิคิด้การีที่ำางานแบูบูภูมิั่ท่ี่ศน์ทีี่�มีั่
ควิามั่ต่อเน่�องรีะย่ะย่าวิ และเน้นการีมีั่ส่วินร่ีวิมั่เพ่ื่�อสน่บูสนุน
ให้้ชืุ่มั่ชื่นท้ี่องถิ�นร่ีกษาสิที่ธิิในทีี่�ดิ้นและที่ร่ีพื่ย่ากรีของตน  
ห้ยุ่ด้ย่่�งการีที่ำาลาย่ป่า ค้นพื่บูที่างเล่อกในการีด้ำารีงชีื่พื่ และ
ส่งเสริีมั่ควิามั่เท่ี่าเทีี่ย่มั่ที่างเพื่ศ เรีาค่อองค์กรีไม่ั่แสวิงผืล
กำาไรีเพีื่ย่งห้น่�งเด้ีย่วิในเอเชีื่ย่แปซิิฟิกทีี่�ด้ำาเนินงานในล่กษณ์ะ
นี� เรีามีั่ปรีะสบูการีณ์์กว่ิา 30 ปีในการีที่ำางานด้้านป่าไม้ั่ร่ีวิมั่
ก่บูปรีะชื่าชื่น และได้้สร้ีางควิามั่ส่มั่พ่ื่นธ์ิทีี่�ไว้ิวิางใจก่นก่บู
ภาคีทุี่กรีะด่้บู เรีาสร้ีางแนวิที่างและควิามั่ร่ีวิมั่ม่ั่อก่บูองค์กรี
ต่างๆ มั่ากมั่าย่ต่�งแต่สถาบู่นพื่หุ้พื่าคี จนถ่งห้น่วิย่งานร่ีฐบูาล  
ภาคเอกชื่น และชืุ่มั่ชื่นที่้องถิ�น ด้้วิย่นว่ิตกรีรีมั่ องค์ควิามั่รู้ี  
และการีริีเริี�มั่งานให้มั่่ๆ ส่งผืลให้้ปรีะเที่ศต่างๆ ได้้มีั่การี
ส่งเสรีิมั่ธิรีรีมั่าภิบูาลป่าไม้ั่ ช่ื่วิย่บูรีรีเที่าและปร่ีบูต่วิก่บูการี
เปลี�ย่นแปลงสภาพื่ภมิูั่อากาศ และบูรีรีลเุป้าห้มั่าย่การีพ่ื่ฒนา
ทีี่�ย่่�งย่่นแห่้งสห้ปรีะชื่าชื่าติปี 2030
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การสนับสนุนหลัก

ภารีกิจของศูนย่์วินศาสตรี์ชืุ่มั่ชื่นเพื่่�อคนก่บูป่า (รีีคอฟ) น่�นเกิด้ข่�นได้้ด้้วิย่การีสน่บูสนุนห้ล่กจากห้น่วิย่งานเพื่่�อการีพื่่ฒนาและ
ควิามั่รี่วิมั่มั่่อแห้่งสวิิตเซิอรี์แลนด้์ (SDC) และสำาน่กงานควิามั่รี่วิมั่มั่่อเพื่่�อการีพื่่ฒนารีะห้วิ่างปรีะเที่ศ แห้่งสวิีเด้น (Sida)


