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บทคัดย่อ
บทความเรื่อ งนี้ ม ีจุ ด มุ่ ง หมายให้ไ ด้ เ รีย นรู้เ กี่ย วกับ ความเป็ นมาของป่ าชุ ม ชนการต่ อ สู้ช่ ว งชิง
ความหมายระหว่างรัฐ ชุมชน สิทธิการรับรองทางกฎหมายป่ าชุมชน การจัดการการใช้ของเจ้าของชุมชน และ
เจ้าหน้าที่รฐั ปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ จริงในจังหวัดอุทยั ธานี และบริเวณเขตรักษาพัน ธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง ใน
เนื้อหาอธิบายถึงความหมาย ยุคสมัยของการจัดการป่ าไม้ไทย วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการจัดการป่ า
ชุมชน พื้นที่ดาเนินโครงการป่ าชุมชน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการดาเนิน
โครงการป่ าชุมชน กรณีศึกษาในต่างประเทศ กลุ่มป่ าชุม ชนบริเวณเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ขอ้ มูลการจัดตัง้ โครงการป่ าชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี ผลการอนุ มตั โิ ครงการป่ าชุมชน ปี พ.ศ.
2543 – ปั จจุบนั สานักจัดการทีด่ นิ ป่ าไม้ กรมป่ าไม้ และผลการอนุ มตั โิ ครงการป่ าชุมชน ปี พ.ศ. 2543 –
ปั จจุบนั ส่วนการสรุปใช้ขอ้ มูลของป่ าชุมชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณแนวเขตป่ ากันชนห้วยขาแข้ง ช่วยเสริมเติมแต่งการ
มองประเด็นป่ าชุมชนของชุดข้อมูลระดับท้องถิน่ และพืน้ ทีเ่ ป็ นสาคัญในบทความนี้
คาสาคัญ: ป่ าชุมชน, จังวัดอุทยั ธานี

ABSTRACT
This article aims to learn about the history of the community forest, ravishment, fighting,
ravishment meaning between states, communities, rights, legal certification, community forest. Using
management of community owners and government officials that actual phenomenon in Uthai Thani
province. And Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary in the content describes the meaning the era of
Thai forest management ,the objectives of promoting community forest management community
,forest project area, relevant laws and regulations benefits from the implementation of community
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forest, the projects Case Study abroad. Community forest group at Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary, data analysis using data on the establishment of Uthai Thani Community Forest project
results of community forest ,the project approvals, 2000 – present. Forest Land Management
Bureau, Royal Forest Department and the results of community forest project approval 2000 –
present. As for the summary, use of community forest information in the area of Huai Kha Khaeng
buffer zone, helping to enhance the view of community forest issues of local and area data sets is
important in this article.
Keyword: Community Forest, Uthai Thani Province.

บทนา
ตัง้ แต่มกี ารก่อตัง้ กรมป่ าไม้ในปี พ.ศ. 2439 การที่รฐั บาลดาเนินนโยบายในเรื่องการจัดการป่ าไม้
ตามแนวคิดตะวันตก โดยยึดหลักที่ว่า "ป่ าไม้เป็ นของรัฐและป่ าไม้เป็ นแหล่งรายได้ท่สี าคัญของรัฐด้วย" นัน้
เป็ นแนวทางการจัดการป่ าไม้ท่ผี ดิ พลาด ดังนัน้ จึงควรสนับสนุ นให้เกิดการจัดการป่ าไม้ตามแนวปฏิบตั ติ าม
ธรรมรัฐ เพื่อให้เกิดความยังยื
่ นของป่ าภายใต้การบริหารงานที่เน้ นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความ
โปร่งใสและมีความยุตธิ รรม ซึ่งองค์ประกอบของธรรมรัฐก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย
อยูแ่ ล้ว แนวปฏิบตั ขิ องธรรมรัฐทีจ่ ะนาไปสูก่ ารจัดการป่ าไม้ให้ยงยื
ั ่ น จะเน้นอยู่ 2 ประการ คือ ป่ าไม้ตอ้ งได้รบั
การจัดการโดยได้รบั ความร่วมมือจากภาคสังคมต่ างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และระบบและ
โครงสร้างของการจัดการป่ าไม้ต้องมีความโปร่งใส ทุกองค์กรที่ทางานร่วมกันต้องมีความจริงใจ คานึงถึง
ผลประโยชน์ ของส่วนรวมเป็ นสาคัญ มีวสิ ยั ทัศน์ มองไปถึงอนาคตของคนรุ่นต่อไป และพร้อมที่จะให้มกี าร
1
ตรวจสอบซึง่ กันและกันได้
ที่ม าของความต้องการออกกฎหมายป่ าชุม ชนและสาระสาคัญของร่างกฎหมายป่ าชุม ชน ฉบับ
ประชาชนการริเริม่ อันเป็ นที่มาเกี่ยวกับแนวความคิดที่จะให้มกี ฎหมายป่ าชุมชนนัน้ ได้เริม่ ต้นขึน้ ในปี พ.ศ.
2532 จากกรณีท่ชี าวบ้านป่ าห้วยแก้ว กิง่ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ได้รวมตัวกันลุก ขึน้ มาเรียกร้องให้
กรมป่ าไม้เพิกถอนการให้เช่าพืน้ ทีป่ ่ าจากนายทุนและให้มอบป่ าผืนนัน้ ให้ชาวบ้านจัดการกันเองในรูปแบบของ
“ป่ าชุมชน” กรณีดงั กล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการจัดการป่ ามากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในพื้นที่ท่ีชาวบ้านได้เคยต่อสู้คดั ค้านการสัม ปทานทาไม้ม าก่อน จนเกิดการรณรงค์ของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องจากแนวความคิดใหม่ท่วี ่าป่ าต้นน้ า (ป่ าอนุ รกั ษ์) ควรเป็ นพื้นที่สเี ขียวที่ปลอดมนุ ษย์หลังจากที่รฐั
ผิดพลาดจากนโยบายการเปิ ดสัมปทานป่ า ที่มผี ลทาให้พ้นื ที่ป่าถูกทาลายและมีจานวนลดลงอย่างมหาศาล
ซึ่งแปรเปลี่ยนมาเป็ นนโยบายเอาคนออกจากป่ าด้วยการขีดเส้นกาหนดเขตป่ าอนุ รกั ษ์โดยที่ไม่ได้ตงั ้ อยู่บน
พื้นฐานข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่และขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในเวลาต่อมา ยิง่ ก่อให้เกิดความ
ขัด แย้ง ระหว่า งเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ กับ ประชาชนในแต่ ล ะพื้น ที่ ท าให้ก ารรณรงค์เ รื่อ งป่ า ชุ ม ชนเข้ม ข้น ขึ้น
ประกอบกับเหตุการณ์ท่ชี าวบ้านถูก จับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้ ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากป่ าตามกฎระเบียบ
1

ชัยรัตน์ วงศ์กจิ รุง่ เรือง, อนาคตของป่ าไม้ไทยกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น, วารสารสิง่ แวดล้อม, สืบค้นเมือ่ 25
ตุลาคม 2560, จากเว็ปไซต์ https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/longlive/long.htm
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ของชุมชนโดยทีไ่ ม่ได้ก่อความเสียหายกับป่ าในหลายครัง้ หลายพืน้ ทีแ่ ละไม่มอี านาจในการจับกุมผูท้ ล่ี กั ลอบ
ตัดไม้ในเขตป่ าในชุมชนของตน เนื่องมาจากกฎเกณฑ์วธิ กี าร และกลไกในการควบคุมป่ าชุมชนทีแ่ ต่ละชุมชน
สร้างสรรค์ขน้ึ มาโดยอาศัยภูมปิ ั ญญาและตามประเพณีของชุมชนนัน้ ๆ ไม่สามารถใช้บงั คับกับบุคคลภายนอก
ได้ ขณะทีก่ ารทาลายป่ าของชาวบ้านมักจะมาจากกลุ่มนายทุน ทาให้ชุมชนไม่สามารถรักษาป่ าของชุมชนไว้
2
ได้

ภาพประกอบที่ 1: พืน้ ทีป่ ่ าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2559 Forest Area in 1973 – 2016

3

ความหมายของป่ าชุมชน
ความหมายของรัฐ หมายถึง ป่ าหรือทีด่ นิ อื่นใด ซึง่ กรมป่ าไม้ได้อนุ มตั ใิ ห้เป็ นโครงการป่ าชุมชน ตาม
แนวทางของกรมป่ าไม้ ภายใต้ก ฎหมาย กฎหรือระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง โดยให้ชุม ชนเข้า มามีส่ว นร่วมกับ
เจ้าหน้ าที่ของกรมป่ าไม้ ในการควบคุม ดูแล รักษา และบารุงป่ า เพื่อให้ป่ าเกิดความยังยื
่ น ชุม ชนได้รบั
ประโยชน์
“ป่ าชุมชน” หมายความว่า ป่ านอกเขตป่ าอนุ รกั ษ์หรือพืน้ ทีอ่ ่นื ของรัฐทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ เป็ นป่ า
ชุมชนโดยมีการจัดการตามพระราชบัญญัตนิ ้ีรา่ งพระราชบัญญัตปิ ่ าชุมชน

2

วรชัย แสนสีระ, พ.ร.บ. ป่ าชุมชน ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน” มุมสะท้อนความคิ ดนิ ติบญ
ั ญัติ: Legal
ref lection, จุลนิติ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552)
3
สานักจัดการทีด่ นิ ป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ศูนย์สารสนเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 สืบค้นเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 จากเว็ปไซต์
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72
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“ป่ าชุมชน” (Community Forest) คือ การให้ชุมชนท้องถิน่ ทีม่ ชี วี ติ สัมพันธ์กบั ป่ าได้มสี ว่ นร่วมกับรัฐ
ในการใช้ประเพณีและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ที่หลากหลายเพื่อการอนุ รกั ษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรป่ าอย่างสมดุลและยังยื
่ น
ป่ าชุมชน (Community Forest) เป็ นวิถปี ฏิบตั แิ ละเป็ นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายใน
ชุมชนในการช่วยลดปั ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชิง
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็ นแนวทางหนึ่งในการรักษาพืน้ ทีป่ ่ าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่ า
ไม้ เพือ่ ให้ระบบนิเวศคงความสมดุล เนื่องจากป่ าชุมชนเป็ นกลไกทีส่ าคัญทีเ่ ป็ นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการอนุ รกั ษ์ จัดการ ฟื้ นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพิม่ ขึน้ และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ความมันคงแห่
่
งชีวติ ของคนในชุมชน ดังนัน้ เมือ่ คนในชุมชนมีความเป็ นอยูด่ ขี น้ึ จึงไม่
ต้องอพยพย้ายถิน่ ฐาน และทีส่ าคัญยิง่ คือเพิม่ ความสามารถให้กบั มนุ ษยชาติ ได้เรียนรูก้ ารอยู่อย่างสมดุลกับ
ธรรมชาติและดารงชีพอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข
“ป่ าชุมชน” เป็ นคาทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเกือบ 30 ปี ทผ่ี ่านมา เป็ นทางเลือกในการจัดการทรัพยากรนิเวศ
ป่ าไม้โดยมีชุมชนเป็ นฐาน หรือเป็ นการจัดการทรัพยากรร่วมกันของชุมชน ทีม่ วี ถิ ปี ฏิบตั เิ ป็ นระบบสิทธิหน้า
หมู่ หรือเป็ นระบบทรัพยากรร่วมของชุมชน นอกจากนัน้ ดร.สมศักดิ ์ สุขวงศ์ ได้กล่าวถึงป่ าชุมชน ว่าเป็ น
กิจกรรมของคนชนบทในการจัดการทรัพยากรต้นไม้และป่ าไม้ เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวและชุมชน เป็ น
กิจ กรรมที่ส นับ สนุ น และมอบอ านาจให้ป ระชาชนได้ม ีส่ว นร่ว มในการปลูก จัด การ ป้ อ งกัน และเก็บ หา
ผลประโยชน์จากป่ าไม้ภายใต้ระบบการจัดการทีย่ งยื
ั ่ น ทีร่ วมถึง ป่ า ทัง้ ทีเ่ ป็ นป่ าบก ป่ าชายเลน รวมถึงป่ าพรุ
และบุ่งทาม ประกอบด้วย ต้นไม้ ทุ่งหญ้า พันธุ์พชื สัตว์ป่า แหล่งน้ า และสรรพสิง่ ในธรรมชาติท่เี ป็ นระบบ
นิเวศทัง้ หมด ป่ าชุมชนอาจตัง้ อยู่รอบหมู่บ้าน รอบแหล่งชุมชน หรืออาจอยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ชุมชนนัน้
อาจจะเป็ นชุมชนทีเ่ ป็ นทางการ เช่น หมูบ่ า้ น อบต. หรือชุมชนตามประเพณีกไ็ ด้ และก็อาจจะเป็ นหนึ่งชุมชน
หรือหลายชุมชนทีม่ าจัดการป่ าชุมชนร่วมกันก็ได้ โดยทีค่ นในชุมชนนัน้ ๆ อาจเลือกใช้ประโยชน์จากป่ าอย่าง
ยังยื
่ นทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศก็ได้ขน้ึ อยูก่ บั คนในชุมชนเป็ นผูว้ างแผนและตัดสินใจ ว่าจะ
ใช้ประโยชน์อะไร และอย่างไรจากป่ า จะดูแลรักษา ฟื้ นฟู และพัฒนาป่ าชุมชนอย่างไร ป่ าชุมชนมีขอบเขต
4
ขนาดไหนทีช่ ุมชนจะดูแลได้ทวถึ
ั่ ง
ยุคสมัยของการจัดการป่ าไม้ไทย
ทรัพยากรป่ าไม้นบั ได้วา่ เป็ นทรัพยากรทีถ่ ูกยึดครองการจัดการโดยรัฐมาโดยตลอด รัฐบาลไทยได้ม ี
การจัดการป่ าไม้มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2429 ในช่วงต้นของการจัดการป่ าไม้มเี ป้ าหมายเพื่อให้สมั ปทานทาไม้ซ่งึ อยู่
5
ในระหว่างช่วงปี 2429 ถึง 2532 เป้ าหมายของการท าไม้ใ นช่ว งนี้ เ พื่อ วัตถุ ป ระสงค์เ ดียวคือการท าไม้
โดยเฉพาะไม้สกั ในภาคเหนือ ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ลอกเลีย นแบบมาจากอินเดียและพม่า เนื่องจากประเทศใน
4

สมหญิง สุนทรวงษ์, ป่ าชุมชนกับสังคมไทย, ศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพื่อคนกับป่ า – ประเทศไทย RECOFTC The Center for People and Forests P.O. Box 1111, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557, สืบค้นเมือ่ วันที่
25 ตุลาคม 2560, จากเว็ปไซต์ https://www.recoftc.org/country/thailand/basic-page
5
สมศักดิ ์ สุขวงศ์, การจัดการป่ าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาป่ าไม้ ใน คนกับป่ าไม้: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต,
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543)
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6

ยุโรปมีความต้องการใช้เนื้อไม้สกั ในช่วงนี้รฐั บาลได้ว่าจ้างผูเ้ ชียวชาญชาวต่างชาติช่อื นายเฮอร์เบิรต์ สเลส
(Herbert Slade) เข้ามาศึกษารูปแบบการทาไม้ในประเทศไทย นายเฮอร์เบิรต์ ได้สรุปว่า ประเทศไทยยังขาด
การจัดทาไม้ทถ่ี ูกต้องตามหลักการจึงแนะนารัฐบาลไทยให้ก่อตัง้ หน่วยงานดูแลการทาไม้ขน้ึ มา ดังนัน้ กรมป่ า
7
ไม้จงึ ถูกก่อตัง้ ขึน้ และนายเฮอร์เบิรต์ คืออธิบดีกรมป่ าไม้คนแรก
8
ปฐมบท “ป่ าชุมชน” การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าไม้และฝั นที่ไม่ถงึ ฝั ง่ ได้จดั
ประเภทป่ าชุมชนในประเทศไทยว่าสามารถแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มคือป่ าชุมชนทางวัฒนธรรม และป่ าชุมชน
ฟื้ นฟูใหม่ ป่ าชุมชนทางวัฒนธรรมนัน้ หมายถึงพื้นที่ป่าที่ประชนชนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้โดยใช้วฒ
ั นธรรม
ท้อ งถิ่น เข้า ไปจัดการทรัพ ยากรป่ าไม้ เช่น ระบบเหมือ งฝายในภาคเหนื อที่แสดงให้เห็น ว่า คนท้อ งถิ่น มี
วัฒนธรรมในการจัดการป่ าไม้ ส่วนในภาคอีสานมี ป่ าดอนปู่ ตา ป่ าช้า และวัดป่ า ทีแ่ สดงให้เห็นว่าคนท้องถิน่ มี
วัฒนธรรมท้องถิน่ ในการจัดการป่ าไม้รอบๆ ชุมชน ดังนัน้ ป่ าชุมชนทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่จงึ มีอายุมากกว่า
ร้อยปี สาหรับทางภาคใต้พบว่ามีป่าโกงกางชุมชนหลายแห่งที่ชุมชนจัดการเองโดยใช้วฒ
ั นธรรมความเชื่อ
ท้องถิน่ เช่นป่ าโกงกางชุมชนบ้านทุง่ ทอง จังหวัดตรัง อย่างไรก็ตามพบว่าป่ าชุมชนทางวัฒนธรรมบางครัง้
ก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างยังยื
่ นได้ เนื่องจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิน่ เปลี่ยนแปลง
ป่ าชุมชนหลายๆแห่งถูกทาลายโดยหน่ วยงานรัฐและคนท้องถิน่ ด้วยความต้องการใช้พน้ื ทีป่ ่ าเพื่อกิจกรรมอื่น
เช่ น สร้า งโรงเรีย น หรือ สถานี อ นามัย ส าหรับ ป่ าชุ ม ชนฟื้ นฟู ใ หม่ แนวคิด ได้ถู ก น ามาใช้เ มื่อ ไม่ ก่ีส ิบ ปี
โดยเฉพาะกับป่ าชุมชนทีเ่ กิดขึน้ หลังปี 2525 เหตุผลให้หลายๆ ชุมชนริเริม่ อนุ รกั ษ์ป่าชุมชนเนื่องจากปั ญหา
ความขาดแคลนแหล่งอาหารและน้าในธรรมชาติรอบชุมชน เนื่องจากการทาลายป่ าไม้ทม่ี ากเกินไปของชุมชน
(เรวดี ประเสริฐเจริญสุข ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์ บรรณาธิการอานวยการ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนกับธรร
มาภิบาลในการจัดการทรัพยากร พิมพ์ท่ี บริษทั ศูนย์การพิมพ์ แก่นจันทร์ จากัดจัดพิมพ์และเผยแพร่ มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นสนับสนุ นการจัดพิมพ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทา
นโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกองทุนการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า)
กรมป่ าไม้จงึ มีแนวคิดทีจ่ ะให้ชุมชนทีอ่ ยู่ในและนอกเขตป่ า ช่วยเจ้าหน้าทีป่ ่ าไม้ในการดูแลรักษาป่ า
ในรูปแบบ “ป่ าชุมชน” แนวคิดในการบริหารจัดการป่ าในรูปแบบป่ าชุมชน มีววิ ฒ
ั นาการมาจากการดาเนินงาน
โครงการด้านป่ าไม้อย่างมีสว่ นร่วมต่างๆ ในอดีต ซึง่ พอสรุปได้ดงั นี้
พ.ศ. 2484 ส่งเสริมการปลูก ต้นไม้ในสถานที่ราชการ โรงเรียนวัด ในวันสาคัญต่างๆ เช่น วันชาติ
(24 มิถุนายน)
พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้กาหนดในวันชาติ 24 มิถุนายน เป็ นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ และส่งเสริมให้
ประชาชนได้รบั กล้าไม้ไปปลูกในพืน้ ทีต่ ่างๆ
พ.ศ. 2513 ดาเนินการคัดเลือกป่ าใกล้หมูบ่ า้ นเพือ่ จัดการให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชนในหมูบ่ า้ นป่ า
ไม้ เพือ่ การใช้สอยแบบเอนกประสงค์
6

เรือ่ งเดียวกัน
เรือ่ งเดียวกัน
8
อ้างอิงแล้ว, การจัดการป่ าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาป่ าไม้ ใน คนกับป่ าไม้: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต,
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543)
7

423

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

พ.ศ. 2519 ดาเนินการจัดหมู่บา้ นป่ าไม้ เพื่อรวบรวมราษฎรทีก่ ระจัดกระจายในเขตต้นน้ าลาธารมา
อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท่ี มสี ภาพเสื่อมโทรม มีการปลูกป่ าเพื่อปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม และรักษาป่ าทีย่ งั มีความอุดมสมบูรณ์อยู่
พ.ศ. 2520 ดาเนินการตามโครงการปลูกไม้ยนื ต้นแบบประชาอาสาโดยปลูกตามโรงเรียน วัด สอง
ข้างทาง ทีส่ าธารณะประจาหมูบ่ า้ น ค่ายลูกเสือสถานทีร่ าชการ หรือสถานทีท่ ด่ี แู ลรักษาได้
พ.ศ. 2523 โครงการไม้ฟืนและไม้ใช้สอยของชาวเขา เพื่อการพัฒนาแหล่งป่ าไม้ให้กบั ชุมชนชาวเขา
ทีก่ รมป่ าไม้เข้าไปดาเนินการพัฒนาต้นน้าในภาคเหนือ
พ.ศ. 2525 และปี ต่อๆ มา ดาเนินการตามโครงการปลูกไม้ใช้สอยสาหรับหมู่บา้ นโดยผสมผสานใน
โครงการพัฒนาของกรมป่ าไม้ เช่น โครงการจัดหมูบ่ า้ นป่ าไม้ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าซึ่งมีหน่ วยราชการหลาย
หน่ วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตัง้ ป่ าชุมชนเพื่อเป็ นแหล่งไม้ใช้สอย เช่น กรมพัฒนาที่ดนิ สานักงาน
พลังงานแห่งชาติ กรมโยธาธิการ
พ.ศ. 2530 โครงการพัฒนาป่ าชุมชน ดาเนินการในพืน้ ที่สาธารณะหมู่บา้ นมีการจั ดกลุ่มเกษตรกร
อบรมกลุม่ เกษตรกร และครู ในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย สนับสนุ นการเพาะกล้าไม้และส่งเสริมให้ปลูกป่ าชุมชนในพืน้ ที่
หมูบ่ า้ น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2531-2535 ดาเนินการจัดระบบการส่งเสริมความร่วมมือด้านป่ าไม้ในท้องทีจ่ งั หวัดเป้ าหมาย
47 จังหวัด โดยความช่วยเหลือของ UNDP/FAO/SIDA เพือ่ ให้บริการทางด้านชุมชนต่างๆ ทีพ่ ง่ึ พิงพืน้ ทีป่ ่ าไม้
ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2537 กรมป่ าไม้ได้รบั ความช่วยเหลือจากมูลนิธฟิ อร์ดในการพัฒนาโครงการนาร่องทาง
วนศาสตร์ชุ ม ชนในประเทศไทย โดยเป็ นความร่ ว มมือ ระหว่า งกรมป่ าไม้ มหา วิท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนิ นงานในพื้นที่ให้ม ีสทิ ธิทากิน (ส.ท.ก.) จังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และกาฬสินธุ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 กรมป่ าไม้ยงั ทาการส่งเสริมพัฒนาโครงการป่ าชุมชนตลอดมาโดยเฉพาะ
รูปแบบการจัดตัง้ ป่ าชุมชน โดยได้ทาการขึน้ ทะเบียนป่ าชุมชน(จัดตัง้ ป่ าชุมชน) เป็ นผลสาเร็จครัง้ แรกในวันที่
21 ธันวาคม 2542 จานวน 3 แห่ง ด้วยกัน คือ
1. ป่ าชุมชนเขาราวเทียนทอง หมูท่ ่ี 10 ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
2. ป่ าชุมชนปางขนุน หมูท่ ่ี 6 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
3. ป่ าชุมชนเขาวังเยีย่ ม หมูท่ ่ี 9 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัด กาแพงเพชร ซึง่ ในปั จจุบนั (31
สิงหาคม 2557) กรมป่ าไม้ได้ทาการจัดตัง้ ป่ าชุมชน
รวมทัง้ สิน้ 9,002 หมูบ่ า้ น รวมพืน้ ทีม่ ากกว่า 3.7 ล้านไร่
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ภาพประกอบที่ 2: จานวนและพืน้ ทีป่ ่ าชุมชนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ติ งั ้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2559

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริ มการจัดการป่ าชุมชน
1) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ราษฎรชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชน ในการจัดทาพืน้ ที่ ให้เป็ น
ป่ าของชุมชน หรือจัดการป่ าธรรมชาติ ด้วยการควบคุมดูแลรักษา หรือบารุงป่ า
2) ส่งเสริมและสนับสนุ นศักยภาพของชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง มีความสามารถในการร่วมจัดการป่ า
ในท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมและสนับสนุ นการทางานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรเอกชนและหน่ วยงานของรัฐให้ม ี
ความเข้มแข็งในบทบาทของการอนุรกั ษ์ป่าไม้
พืน้ ที่ดาเนิ นโครงการป่ าชุมชน
1) พืน้ ทีป่ ่ าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
2) พืน้ ทีป่ ่ า ตามพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484
3) ทีด่ นิ อันมีลกั ษณะเป็ นที่สาธารณะประโยชน์ หรือ พืน้ ที่หน่ วยงานต่างๆ ที่กากับดูแลรักษาพืน้ ที่
10
หรือมีอานาจครอบครอง

9

สานักจัดการทีด่ นิ ป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ศูนย์สารสนเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 สืบค้นเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 จากเว็ปไซต์
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72
10
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่ าไม้, คู่มือการพัฒนาความรู้ด้านการบริ หารจัดการป่ า
ชุมชน ส่วนจัดการป่ าชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2558, สืบค้นเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2560, จากเว็ปไซต์ www.forest.go.th
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ภาพประกอบที่ 3: ผลการอนุ มตั โิ ครงการป่ าชุมชน ปี พ.ศ. 2543-ปั จจุบนั

11

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับป่ าชุมชน
การอนุ มตั โิ ครงการป่ าชุมชน และการสังการพนั
่
กงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั งิ านโครงการป่ าชุมชนตาม
ข้อกาหนด และตัวบทกฎหมาย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไ ขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 32 บัญ ญัติว่ า “กรมมีอ านาจหน้ า ที่เ กี่ย วกับ ราชการของกระทรวงตามที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอานาจหน้าทีข่ องกรมนัน้ ในกรมมีอธิบดีคน
หนึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ ์และเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง ฯลฯ”
2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2551
กาหนดภารกิจและอานาจหน้าทีข่ องกรมป่ าไม้ โดยในข้อ 2(3) กาหนดอานาจหน้าที่ “ส่งเสริมการปลูกป่ า การ
จัดการป่ าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่ า เชิงเศรษฐกิจ ฯลฯ”
3) พระราชบัญญัตปิ ่ าไม้พุทธศักราช 2484 หมวด 1 การทาไม้และเก็บหาของป่ า
มาตรา 17 บทบัญญัตใิ นส่วนนี้ มิให้ใช้บงั คับในกรณีดงต่
ั ่ อไปนี้
(1) พนัก งานเจ้า หน้ าที่จ ดั กระท าไปเพื่อ ประโยชน์ ใ นการบ ารุง ป่ าการค้นคว้าหรือการ
ทดลองในทางวิชาการ
(2) ผูเ้ ก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งทีล่ ม้ ขอนนอนไพรอันมีลกั ษณะเป็ นไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้
สักหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปสาหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน

11

เรือ่ งเดียวกัน
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มาตรา 19 บัญญัตวิ า่ “เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบารุงป่ าสงวนแห่งชาติ อธิบดีม ี
อานาจสังเป็
่ นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือ เจ้าหน้าทีข่ องกรมป่ าไม้ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติได้”
หมายเหตุ: การใช้อานาจของอธิบดีกรมป่ าไม้ ตามมาตรา 19 ดังกล่าวเป็ นบทยกเว้นความผิดตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน
มาตรา 14 บัญญัตวิ ่า “ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติหา้ มให้บุคคลใดยืดถือ ครอบครองทาประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยในทีด่ นิ ก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่ า ทาไม้ เก็บหาของป่ าหรือกระทาด้วยประการใดๆ อันเป็ นการเสื่อม
เสียแก่สภาพป่ าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
(1) ทาไม้หรือเก็บหาของป่ าตามมาตรา 15 เข้าทาประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยตามมาตรา 16 มาตรา 16
ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทาการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทาการตามมาตรา 19
หรือมาตรา 20
(2) ทาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่ าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้”
มาตรา 32 บทบัญญัตใิ นส่วนนี้ มิให้ใช้บงั คับในกรณีทพ่ี นักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดั กระทาไปเพื่อประโยชน์
ในการบารุงป่ าการค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ (พระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484)
4) พระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507
มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ ในการควบคุม ดูแ ล รักษาหรือบารุงป่ าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมอี านาจสัง่
เป็ นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่ าไม้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติได้ (พระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507)
กรณี ศึกษาในต่างประเทศ
วิธกี ารหรือแนวทางทีไ่ ด้นามาพูดคุยกันในหลายเวทีทงั ้ ในระดับโลกและระดับชุมชนคือ การจัดการป่ าไม้
ในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมนัน้ ๆ แต่ทงั ้ นี้ลว้ นแต่มวี ตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ร่วมกัน คือ วิธกี ารจัดการอนุ รกั ษ์ป่าไม้อย่างยังยื
่ น (Sustainable forest management) และเน้นการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชน หรือการให้สทิ ธิชุมชนในการจัดการป่ าด้วยในส่วนของรูปแบบการจัดการป่ าไม้ในประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์นนั ้ ดร.เพิม่ ศักดิ ์ มกราภิรมย์ นักวิชาการประจาวิทยาลัยการจัดการสิง่ แวดล้อม กล่าวว่า การจัดการ
ป่ าไม้โดยการผลักดันเชิงนโยบายนัน้ มีความเข้มแข็งมาก แต่ในเชิงปฏิบตั นิ ัน้ ไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร ทัง้ นี้
เป็ นเพราะกลุ่มนักการเมืองยังคงมีอทิ ธิพลมาก และอาจใช้เป็ นช่องทางเพื่อเปิ ดทางให้เอกชนเข้าไปสัมปทาน
ป่ าได้ โดยมีผลประโยชน์รว่ มกัน
สาหรับประเทศอินเดียและเนปาลนัน้ นับว่าเป็ นประเทศที่ผนื ป่ าถูกรุกรานจนเหลือป่ าแทบไม่ถึง 10
เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ 20 ปี ก่อน เนื่องด้วยความต้องการใช้ทรัพยากรป่ าไม้ของทัง้ สองประเทศทีม่ จี านวน
ประชากรมากอยู่แล้ว ทาให้เกิดมีการตัดไม้นามาเป็ นเชื้อเพลิงจานวนมาก แต่ภายในช่วงระยะเวลาสอง
ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ทัง้ สองประเทศนี้กลับสามารถฟื้ นฟูเนื้อทีป่ ่ าเพิม่ ขึน้ ได้เป็ นจานวนมาก โดยใช้วธิ กี ารจัดการ
ทีป่ ระชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมจัดการโดยตรง ทัง้ นี้นนั ้ กฎหมายให้อานาจท้องถิน่ ในแต่ละรัฐ ซึง่ สามารถจัดการ
กฎหมายได้เองซึ่งการดาเนินการออกกฎหมายป่ าชุมชนของอินเดียและเนปาล ไม่ได้ทาครัง้ เดียวทัง้ ประเทศ
แต่คอ่ ยๆ ทยอยดาเนินการจัดการป่ าไปทีละรัฐ จนกระทังมี
่ จานวนรัฐออกกฎหมายป่ าชุมชนเพิม่ ขึน้
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นอกจากนัน้ เหตุผลประการหนึ่ง ทีท่ าให้ทงั ้ สองประเทศดาเนินการฟื้ นฟูป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
ได้รบั การสนับสนุ นจากองค์กรอิสระจากต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือฟื้ นฟูป่าเสื่อมโทรมในประเทศทัง้ สองให้ดี
ขึน้ หากเปรียบเทียบการจัดการป่ าชุมชนของอินเดีย เนปาล กับประเทศไทยนัน้ เรียกได้วา่ มีความคล้ายคลึง
กันพอสมควร ทัง้ นี้ชวี ติ ของชุมชนสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ จากป่ าเพื่อการดารงชีพเช่นเดียวกัน เมื่อมีการ
จัดการป่ าโดยชุมชนแล้ว นอกจากจะทาให้เกิดการฟื้ นฟูป่าได้เพิม่ ขึน้ ชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์ดว้ ย
ข้อเท็จจริงของจานวนพื้นที่ป่าในประเทศแถบยุโรป ที่แม้มกี ารตัดไม้ไปเป็ นจานวนมากเพื่อการ
เศรษฐกิจนัน้ แต่ประเทศเหล่านี้ มีการวางแผนการจัดการฟื้ นฟูป่าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรักษากฎระเบียบได้ดี
โดยการวางแผนระยะยาวไปอีกกว่า 100 ปี ขา้ งหน้า ซึ่งนับว่ามีวสิ ยั ทัศน์ยาวไกลเพื่อประโยชน์สงู สุดของคน
ในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเดนมาร์กมีแผนการจัดการป่ าเรียกว่า ยุทธศาสตร์ในการอนุ รกั ษ์ป่า
ธรรมชาติและป่ าอื่นๆ ทีม่ คี ุณค่าสาหรับการอนุ รกั ษ์สงู ของเดนมาร์ก (Strategy for Natural Forests and
Other Forest Types of High Conservation) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อีกทัง้ พ.ร.บ.ป่ าไม้ของแดนมาร์กนัน้ ยังกาหนดให้ใช้หลักการจัดการป่ าแบบเอนกประสงค์ คือ ให้สามารถทา
ไม้ไ ด้ไ ปพร้อ มกับ การอนุ ร กั ษ์ ป่ าธรรมชาติ แ ละให้ค วามส าคัญ ถึง ความเชื่อ มโยงระหว่า งป่ ากับ คน และ
วัฒนธรรมด้วย12
ความยังยื
่ นและความหลากหลายความหมายจากชุมชน
บทเรียนจากหลายชุมชนทีส่ ามารถดารงความยังยื
่ นของดินน้าป่ าชุมชนไว้จะ พบว่า
1. ในชุมชนเหล่านัน้ ดารงและสืบสานไว้ซง่ึ เอกลักษณ์ของระบบวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ ซึง่ มีทงั ้ ภาค
ทีเ่ ป็ นความเชื่อ จารีต พิธกี รรม และภาพทีเ่ ป็ นตัวบุคคล องค์กร และพฤติกรรมการใช้ รักษาดิน น้ า ป่ า ทีอ่ ยู่
ภายใต้การเคารพอ่อนน้อมต่อจารีตและกฎเกณฑ์เหล่านัน้ ภายใต้การกากับดูแลขององค์กรชุมชน ซึง่ ส่งผลให้
ชุมชนและวิถชี วี ติ ของชุมชนโดยรวมอยู่ร่มเย็นเป็ นสุข และปรับตัวอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้ใน
ระดับหนึ่ง
2. เท่ากับว่าในการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ยงยื
ั ่ นและจะต้องดาเนินการควบคู่กบั การ
อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนาทรัพยากรคนและภูมปิ ั ญญาของชุมชน อันรวมกันหมายถึงระบบวัฒนธรรมชุมชน
โดยรวมด้วยพร้อมกับการค่อยๆ ทาให้โอกาสคนเหล่านัน้ ได้จดั ตัง้ ตนเองอยู่ในรูปองค์กรชุมชนทีห่ ลากหลาย
ต่อเนื่องเงือ่ นไขของเขาในการจัดการดิน น้า ป่ า
ความหลากหลายทางชีวภาพ นามาซึง่ ความยังยื
่ นของสมดุลของระบบนิเวศฉันใด ความหลากหลาย
ขององค์ประกอบข้างล่าง น่ าจะเป็ นหลักประกันความยังยื
่ นของระบบนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนทีท่ ุกคนต้อง
กล่าวคือ
- ความหลากหลายของความเป็ นเจ้าของของทรัพยากรธรรมชาติ แทนการผูกขาดของรัฐ
- ความหลากหลายของกฎหมายรัฐกับกฎจารีตของแต่ละท้องถิน่

12

สานักข่าวประชาธรรม, ไปดูป่าชุมชนต่างประเทศ ย้อนดูไทย, โดยข่าวประชาสังคม 3 มิถุนายน 2548 เวลา
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- ความหลากหลายของกลไกการจัดการ โดยเฉพาะชาติพนั ธุท์ ม่ี คี วามหลากหลายต่างๆ ทีต่ งั ้ ถิน่ ฐาน
อยู่ในป่ า และบนพืน้ ที่สงู ซึ่งจะเข้าร่วมกันประสานประโยชน์จดั การลุ่มน้ า ป่ าชุมชนของเขาเหล่านัน้ รวมกัน
“Holistic view” ตลอดจนการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กายภาพ เข้ากับเศรษฐศาสตร์ชุมชนและสังคมวัฒนธรรม
13
ของชุมชน
พลวัตการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรป่ าพรุควนเคร็ง
“พรุควนเคร็ง” เป็ นแหล่งป่ าของชุมชนทีค่ นสองลุ่มน้ า ทัง้ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ าปากพนัง
ใช้ประโยชน์รว่ มกันมาตัง้ แต่อดีตในการใช้ไม้และของป่ า ตลอดจนเป็ นแหล่งพันธุป์ ลาทีส่ มบูรณ์มานาน พลวัต
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรป่ าพรุควนเคร็งแบ่งออกเป็ น 3 ยุคด้วยกัน คือ ยุคที่ 1 ยุคป่ าเขียว (ก่อนพ.ศ.
2505) ยุคหลังวาตภัย (พ.ศ. 2505-2539) และยุคเกษตรเชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2540-ปั จจุบนั ) ลักษณะการใช้
ประโยชน์ ได้แก่ การเก็บกระจูด การสานกระจู ด การใช้ไม้ ของป่ า การหาสัต ว์น้ า การทานา สวนยางพารา
และปาล์มน้ ามัน ลักษณะการใช้ประโยชน์ ท่แี ตกต่างกันในแต่ละยุคขึน้ อยู่กบั 2 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยภายใน
ชุมชน ได้แก่ ฐานทรัพยากรป่ าพรุ และกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชน 2) ปั จจัยภายนอกชุมชน ได้แก่ การ
เปลีย่ นแปลงจากนโยบายของภาครัฐ และการเข้ามาขององค์กรและหน่ วยงานภายนอก สาหรับสิทธิในการ
เข้าถึงทรัพยากรป่ าพรุควนเคร็งจาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีห่ ากินกับทรัพยากรในป่ าพรุอย่างยังยื
่ น เช่น
กลุ่มหาของป่ า จับสัตว์น้ า ถอนกระจูด กลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มทีห่ ากินกับการทาลายทรัพยากร ได้แก่ กลุ่มทีเ่ ข้า
ไปตัดไม้ในป่ าออกมาใช้ป ระโยชน์ และค้าขาย และกลุ่มที่สาม เป็ นกลุ่มที่ไ ม่สนใจหากินกับทรั พยากรแต่
ต้องการครอบครอง ได้แก่ กลุ่มที่เข้าไปครอบครองที่ดนิ ป่ าพรุเพื่อการเกษตร หรือเพื่อผล ประโยชน์ อ่นื ๆ
ดังนัน้ กลุ่มคนทัง้ 3 กลุ่ม จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน โดยความสัมพันธ์เป็ น ไปทัง้ ในรูปแบบของ
การพึง่ พาอาศัย และความขัดแย้ง ซึ่งในความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้นาไปสูก่ ระบวนการปรับตัวของชุมชน เป็ น
การปรับตัวเพื่อแสวงหาทางออกให้กบั ตนเองให้มชี วี ติ อยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
14
โดยอยูบ่ นฐานการผลิตทีต่ อ้ งอาศัยทรัพยากรป่ าพรุ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎี ในการศึ กษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม:มุมมอง
เศรษฐศาสตร์การเมือง
การศึกษาการจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมในแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยใช้
แนวคิดนิเวศวิทยาทางการเมืองซึง่ เป็ นแนววิเคราะห์เชิงวิพากษ์ชนชัน้ ผนวกกับหลักการทางนิเวศวิทยาทีร่ วม
เอาตัวแสดงสาคัญ หรือกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เข้ามาวิเคราะห์ดว้ ยกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองจึงเน้น
ไปที่ก ารวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์เ ชิง อ านาจของคนกลุ่ ม ต่ า งๆ ในสัง คมในความสัม พัน ธ์ท างการผลิต กับ
ความสัมพันธ์ทางการเมือง รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโครงสร้างกับตัวบุคคลกับกระบวนการเปลีย่ นแปลงทาง
13

2536)

เอนก นาคะบุตร, คนกับดิ น น้า ป่ า: จุดเปลี่ยนความคิ ด, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา,
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นฤมล ขุนวีชว่ ย, พลวัตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่ าพรุควนเคร็ง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, วารสารมนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ทักษิ ณ, ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 1 (เมษายน–กันยายน 2558), หน้า 53-74
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สิง่ แวดล้อมและการให้ความหมาย โดยวิเคราะห์ประวัตศิ าสตร์ของการเปลี่ยนแปลงทางสิง่ แวดล้อม ความ
ขัดแย้งทางสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นความขัดแย้งเกีย่ วกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ มองผ่านระบบสิทธิทรัพย์สนิ
รวมถึงการเคลื่อนไหวทางนิเวศ การศึกษาปั ญหาสิง่ แวดล้อมโดยใช้แนวคิดนิเวศวิทยาจึงเป็ นวิภาษวิธรี ะหว่าง
สังคม และทรัพยากรกับชนชัน้ และกลุ่มสังคมเพื่ออธิบายการเปลีย่ นแปลงและทางเลือกท้องถิน่ ภายใต้อานาจ
เศรษฐศาสตร์การเมืองโลกและบริบทท้องถิน่ วัฒนธรรมการเมืองรวมทัง้ จินตภาพและมุมมองชีวติ ในบริบท
การเมือง สิทธิการดารงชีพและความยุตธิ รรมทางสังคม โดยวิเคราะห์ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่ าง
ธรรมชาติและสังคม วิเคราะห์อานาจในการเข้าถึงและควบคุมเหนือทรัพยากรและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เป้ าหมายเพือ่ อธิบายความขัดแย้งทางสิง่ แวดล้อมบน
ฐานการต่อสูด้ ว้ ยความรู้ อานาจและปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ การเมือง ความยุตธิ รรมทางสังคมและการ
บริหารจัดการ รวมทัง้ การรื้อถอนเรื่องเล่าที่นาไปสู่การครอบงาทางสิง่ แวดล้อม โดยใช้เหตุผลและหลักฐาน
ในทางประวัตศิ าสตร์เป็ นเครื่องมือในการพิสจู น์ทฤษฎีและอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ุดแล้วก็จะ
15
นาไปสูค่ วามจริงทีเ่ ป็ นแก่นแท้ทซ่ี ่อนอยูบ่ าอหลังปรากฏการณ์ทเ่ี รามองเห็น
วิ เคราะห์
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้ผู้เขียนใช้ขอ้ มูลการจัดตัง้ โครงการป่ าชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี ผลการ
อนุ มตั โิ ครงการป่ าชุมชน ปี พ.ศ. 2543 – ปั จจุบนั สานักจัดการทีด่ นิ ป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ศูนย์สารสนเทศ สานัก
แผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้ เป็ นแว่นตาในการมองปรากฏการณ์ บนพืน้ ทีป่ ่ าชุมชนบริเวณเขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานี
ผลการอนุ มตั โิ ครงการป่ าชุมชน ปี พ.ศ. 2543 – ปั จจุบนั จังหวัดอุทยั ธานี มีจานวนหมู่บา้ น108
หมูบ่ า้ น เนื้อทีต่ าม (พ.ร.บ. ป่ าสงวน 2507) คิดเป็ น 59,449 -0-77 ไร่–งาน-ตร.ว. เนื้อที่ (พ.ร.บ. ป่ าไม้
2484) คิดเป็ น 9,527-3-92 ไร่–งาน-ตร.ว เนื้อที่ (นสล.) 0-0-0 ไร่–งาน-ตร.ว เนื้อที่ (อื่นๆ) 0-0-0 ไร่–งานตร.ว รวมเนื้อที่ 68,977-0-69 ไร่–งาน-ตร.ว ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 60
สรุปการจัดตัง้ โครงการป่ าชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี มี 59 หมูบ่ า้ น 81 ครัวเรือน 41,339-3-0 พืน้ ทีป่ ่ า
ชุมชน (ไร่-งาน-ตารางวา) สรุปการขึน้ ทะเบียนป่ าชุมชน รายปี จงั หวัดอุทยั ธานี
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เพ็ญนภา สวนทอง อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แนวคิด
และทฤษฎีในการศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม:มุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง, วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา, ปี ท่ี 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), หน้า 95-118
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ภาพประกอบที่ 4: สรุปการขึน้ ทะเบียนป่ าชุมชน รายปี จงั หวัดอุทยั ธานี

16

พื้น ที่จ งั หวัด อุ ท ยั ธานี 4,155,596.94 ไร่ 6,648.94 ตร.กม. คิด ร้อ ยละของพื้น ที่จ งั หวัด 51.43
เปอร์เซ็นต์ของจังหวัดทีเ่ ป็ นป่ าชุมชน จากสถิติ การจัดตัง้ ใหม่ของป่ าชุมชน และการต่ออายุ ปี 2549 มีการ
จัดตัง้ ป่ าชุมชนมากทีส่ ุด ปี 2557 มีการจัดตัง้ น้อยทีส่ ุด ปี 2553 และ 2556 มีการต่ออายุและการจัดตัง้ ที่
ใกล้เคียงกัน ปี 2554 ปี 2555 ไม่มกี ารจัดตัง้ ป่ าชุมชนขึน้ มาใหม่เลย ดังนัน้ การจัดตัง้ ป่ าชุมชน และการต่ออายุ
ขึน้ อยู่กบั คณะกรรมการว่าดูแลรักษาใช้ประโยชน์จากป่ า กฎ กติกา ทีท่ าร่วมกับกรมป่ าไม้ คนในชุมชน และ
ความขัดแย้งในชุมชน เป็ นตัวแปรสาคัญในการดาเนินการดูแลรักษา การใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนของคนใน
ชุมชน และนอกชุมชน จึงส่งผลต่อการขึน้ ทะเบียน ต่ออายุป่าชุมชนในชุมชนหรือป่ าชุมชนนัน้ ๆ
สถานนะของป่ าชุ ม ชนเป็ นเพีย งโครงการป่ าชุ ม ชนของกรมป่ าไม้เ ท่ า นั น้ โดยใช้อ านาจผ่ า น
พระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 17 มาตรา 32 และพระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ
พุทธศักราช 2507 มาตรา 19 เมื่อถามว่าชุมชนพึงพอใจไหมบางชุมชนอาจพึง่ พอใจในมิตทิ ว่ี ่ามีกฎหมาย
รองรับและชุมชนสามารถออกกติกาการใช้ร่วมกันได้ ในบางชุมชนป่ าชุมชนอาจเป็ นการเพิม่ ภาระให้ชุมชน
จากการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ เพื่อมาดูแลป่ าชุมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามาปะทะกับชุมชน
เมือ่ ถามว่าการต่อสูใ้ นการช่วงชิงความหมาย และการใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน ทัง้ ของรัฐ และชุมชน คาตอบ
ทีล่ งตัว ณ ปั จจุบนั อาจตอบได้วา่ ลงตัว ในบทบาททีก่ ฎหมายเป็ นใหญ่ แต่อาจไม่สมเหตุสมผลกับชุมชนทีม่ วี ถิ ี
วัฒนธรรม เกี่ยวกับการอยู่รว่ มกันและพึง่ พาอาศัยป่ าความหมายในการนิยามอาจเป็ นมากกว่าป่ าชุมชน เช่น
ป่ าเจ้าที่ ป่ าศักดิ ์สิทธิ ์ ทีใ่ ช้ประกอบพิธกี รรม ของชุมชนกระเหรีย่ งทีอ่ ยูม่ าก่อนการเกิดกฎหมาย มูลเหตุอะไรที่
ทาให้สงิ่ เหล่านี้เลือนหายไป ป่ าหมูบ่ า้ น ป่ าข้างบ้านทีส่ มั พันธ์กบั วิถชี วี ติ ใช้หาอยูห่ ากิน เก็บฝืน หาของป่ า ใช้
ในการดารงชีพ กลายมาเป็ นแผนทีท่ ข่ี ดี เส้นตายตัวอย่างปั จจุบนั
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สรุป
ป่ าชุมชนส่วนมากแบ่งออกเป็ น 3 โซน คือ ป่ าใช้สอย ป่ าหาอยูห่ ากิน ป่ าอนุ รกั ษ์อย่างเข็มข้น การใช้
สอยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ข้นึ อยู่กบั เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประธานป่ าและคณะกรรมการว่าการดูแล
รักษาเข้มข้นแค่ไหนในแต่ละชุมชน การหาอยูห่ ากิน หน่อไม้ เห็ดตามฤดูกาล ผักหวานป่ า กะทือ ผักกรูด เป็ น
ต้น ป่ าอนุ รกั ษ์อย่างเข้มข้นคือ ห้ามใช้ประโยชน์ใดๆ เพราะบางป่ าชุมชนอยูต่ ดิ กับเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วย
ขาแข้ง จึงมักมีสตั ว์ป่าเข้ามาในพืน้ ทีป่ ่ าชุมชนบ้างในบางครัง้
ป่ าชุมชนของชุมชนจะมี 2 ประเภท คือ 1. ป่ าชุมชนที่อธิบดีกรมป่ าไม้เป็ น ผู้อนุ ญาต จึงเป็ นป่ า
ชุมชนที่สมบูรณ์ได้ 2. เป็ นป่ าชุมชนที่ไม่มกี ารรับรองสิทธิในทางนิตนิ ัย แต่ในทางพฤตินัยชุมชนเป็ นผู้ดูแล
ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยผ่านกฎกติกาของคนในชุมชน แต่การดาเนินการ กิจกรรม กฎ กติกา แต่ตอ้ งไม่
กระทาผิดกฎหมายที่สงู กว่า การใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนในพืน้ ที่พเิ ศษกว่าพื้นที่อ่นื คือ ผ่านการประกาศ
จากอาเภอลานสัก ห้วยคต บ้านไร่ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทุกป่ าชุมชน แต่ความเข้มข้นในการดูแลรักษา
ใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนไม่เท่ากันทุกป่ า ขึน้ อยูก่ บั คณะกรรมการในการดาเนินการ
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