บทที่ 3
วาทกรรมการจัดการปากับการเคลื่อนไหวทางสังคมของหมูบา นปาสักงาม

ในบทนี้เปนการนําเสนอวาทกรรรมของรัฐ และชุมชนทองถิ่นที่วาดวย “การจัดการปา”
การโตตอบและตอรองกันทางนิยามความหมายทางวาทกรรม และปฏิบัติการเชิงวาทกรรมของ
ชาวบานที่ปรากฏใหเห็นในรูปแบบตาง ๆ จากนั้นนําเสนอเรื่องราวและกระบวนการการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของชาวบานปาสักงามในฐานะที่เปนเครื่องมือหรือเปนสวนหนึ่งในปฏิบัติการทางวาท
กรรมที่ใชตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วาทกรรมของรัฐและชุมชนทองถิน่ วาดวยการจัดการปา
ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรปาหลากหลายชนิดทัง้ ที่
เป น ป า ฝนเขตร อ น และป า เบญจพรรณ ในอดี ต คนไทยจึ ง มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ผู ก พั น อยู กั บ ป า และมี
อุดมการณความคิดในการจัดการปาตามภูมิปญญาที่ตนเองสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ แตเมื่อรัฐ
จัดตั้งกรมปาไมข้ึนมาในป พ.ศ. 2439 อุดมการณความคิดเกี่ยวกับการจัดการปาไมก็ถูกแทรงแซง
จากทางรัฐ วาทกรรมเกี่ยวกับการจัดการปาจากทางรัฐไทยกลายมาเปนวาทกรรมกระแสหลักใน
สังคม อุดมการณความเชื่อในการจัดการปาตามวิถีของชาวบานจึงถูกกดทับลงจนเกือบเลือน
หายไป
ความหมายของปา: นิยามอยางเปนทางการในความหมายของทางรัฐ
การใหความหมายหรือนิยามความหมายอยางเปนทางการใหกับปาของรัฐนั้นเริ่ม
เกิดขึ้นตั้งแตชวงสมัยรัชกาลที่ 4 โดยการรับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปา และอุดมการณ
ความคิดเกี่ยวกับปาจากชาติตะวันตก โดยในชวงรัชสมัยที่ 4 ประเทศเหลามหาอํานาจตะวันตก
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศสตางแขงขันกันแสวงหาอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เพื่อแสวงหาทรัพยากรปอนกลับประเทศของตน และในป พ.ศ. 2398 นั้นเองที่รัฐบาล
อังกฤษบีบใหรัฐบาลไทยทํา “สนธิสัญญาบาวริ่ง” สนธิสัญญาฉบับนี้ไมกําหนดอายุสัญญา คน
อังกฤษและคนในบังคับอังกฤษสามารถคาขายไดอยางเสรี ยกเลิกการเก็บภาษีตามอัตราที่รัฐบาล
ไทยกําหนด และกําหนดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหคนอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษ หาก
83

84

กระทําความผิดไมตองขึ้นศาลไทย
สนธิสัญญาฉบับนี้สงผลกระทบตอประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวทันที เมื่อประเทศ
อังกฤษเขายึดครองประเทศพมาและมอญ เริ่มมีคนอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษเขามาลงทุนทํา
กิจกรรมไมในอาณาจักรลานนา โดยขอเชาทํากิจกรรมปาไมจากเจานายฝายเหนือ ซึ่งขณะนั้นเปน
ผูมีอํานาจสิทธิขาดในการปกครองดินแดนของตน ปญหาเกิดขึ้นเมื่อผูเขามาลงทุนทํากิจกรรมปา
ไม มีม าก จึ งเกิดการแยง กั นขอสัมปทาน เกิดการฟ อ งรองระหว างคนอัง กฤษและคนในบัง คับ
อังกฤษกับเจานายฝายเหนืออยูเนือง ๆ รัฐบาลอังกฤษจึงเสนอใหทํา “สนธิสัญญาเชียงใหม”
รว มกั บ รัฐ บาลไทยในป พ.ศ. 2416 ตรงกับ สมัย รัช กาลที่ 5 เพื่ อ ขออํา นาจรั ฐ บาลไทยใหก าร
คุมครองทางกฎหมายแกคนอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษที่เขามาประกอบการในภาคเหนือ
โดยเฉพาะกิจการปาไมที่มีมูลคามหาศาลแฝงอยู
เพื่อจัดการความขัดแยงในการทํากิจกรรมปาไมในภาคเหนือ รัฐบาลไทยไดขอยืมตัว
ข า ราชการชาวอั ง กฤษ ชื่ อ มร.เฮอร เ บิ รต สเลด (MR.SLADE) มาดู แ ลเรื่ อ งการป า ไม ใ นไทย
หลังจากที่ มร. เฮอรเบิรต สเลด ไดทําการตรวจปาไมในหัวเมืองภาคเหนือเสร็จ ขอเสนอเพื่อใหการ
จัดการปาไมของไทยมีระเบียบแบบแผนจึงไดถูกรางและนําเสนอแกกรมหมื่นดํารงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น อาทิเชน ควรดําเนินการใหกิจการปาไมมาอยูภายใตการ
ดูแลของรัฐบาลไทย และยกเลิกสวนแบงคาตัดไมซึ่งเจานายฝายเหนือไดรับมาแตเดิม รัฐบาลไทย
จะจายเงินเดือนใหเปนคาตอบแทนรวมทั้งควรจัดตั้งหนวยงานควบคุมปาไมขึ้นเปนทบวงการเมือง
ของรัฐ ทั้งนี้เพราะกิจการปาไมเปนวิชาการแนวหนึ่งซึ่งตองการผูดําเนินการเฉพาะ เพื่อใหการ
จัดการปาไมมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพอันมั่งคงยืนยาวตอไป ควรออกกฎหมายสําหรับการ
ควบคุมกิจการปาไม เพื่อเปนการปองกันรักษาปา การจัดวางโครงการปา และการจัดการจัดเก็บ
ผลประโยชนจากปา รวมทั้งการแกไขสัญญาอนุมัติใหทําไม โดยรวบรวมใหเปนระเบียบ เพื่อให
ตางประเทศยอมรับกฎหมายไทย และเพื่อเตรียมพนักงานปาไมไวสําหรับการภายหนา ควรจัดสง
นักเรียนไปศึกษาอบรมที่โรงเรียนการปาไมในตางประเทศ ปละ 2-3 คนทุกป เพื่อนําความรูกลับมา
ดําเนินการบริหารกิจการปาไมของประเทศไดโดยคนไทยตอไป
ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2439 รัฐบาลไทยจึงดําเนินการจัดตั้ง “กรมปาไม” เพื่อทํา
หนาที่ดูแลการจัดสรรพื้นที่สัมปทาน รวมทั้งดูแลผลประโยชนจากการเรียกเก็บคาภาคหลวงในการ
ทําไม โดยกรมปาไมที่ตั้งขึ้นนั้นมีสํานักงานตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม และไดแตงตั้งให มร.เฮอรเบิรต
สเลด เปนเจากรมปาไม มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการอนุญาตใหผูใดทําไมไดหรือไม แตจะตองไดรับ
การใหสัตยาบันจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกอน โดยกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินกิจกรรม
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3 ประการ คือ หนึ่ง เพื่อใหมีการคุมครองปาไม สอง เพื่อใหมีการบํารุงสงเสริมความสมบูรณของ
ปา สาม เพื่อจัดวางโครงการทําไม การกําหนดวัตถุประสงคดังกลาวก็เปนไปเพื่ออํานวยประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจและอํานวยความผาสุกใหแกประชาชนไดมากที่สุดและยืนยาวที่สุดเทาที่จะทํา
ได
ป พ.ศ. 2440 กรมปาไมของรัฐบาลไทย ไดดําเนินการเจรจาขอโอนสิทธิพื้นที่ปาไมใน
มณฑลพายัพเปนสมบัติของแผนดิน พรอมประกาศใชกฎหมายเพื่อควบคุมการทําไมและจัดเก็บ
ภาษีใหรัดกุมยิ่งขึ้น และจัดสงนักเรียนไทยรุนแรกไปศึกษาวิชาการปาไมที่ IMPERIAL FOREST
COLLEGE เมืองเคระคูน ประเทศอินเดีย หลักวิชาการปาไมตามแนวของประเทศอังกฤษ ที่รัฐมี
บทบาทในการจัดการปาไมจึงเขามาจัดการปาของไทย (ชัชวาลย ทองดีเลิศ และนันทา เบญจศิลา
รักษ 2536)
นับแตลานนาไดโอนกรรมสิทธิ์การจัดการปาไมใหแกกรมปาไมแหงราชอาณาจักรไทย
ตนไมใหญในปา โดยเฉพาะ “ตนสัก” ถูกตัดจัดสงออกขายเปนรายไดหลักหนึ่งในสามของสินคาที่
ทํารายไดแกประเทศไทย (ขาว/ไมสัก/แรดีบุก) บริษัทชาวยุโรปหลายบริษัทที่สนใจเขามาขอทํา
กิจการปาไมในครั้งนั้น ไดแก บริษัทบอมเบยเบอรมา จํากัด บริษัทบริติชบอรเนียว จํากัด บริษัท
สยามฟลอเรสท จํากัด ฯลฯ
“จํานวนปาทั้งหมดที่เปดทําอยูบัดนี้ เปนปาที่ตกอยูในมือของบริษัทตางประเทศทํา
เสีย 85 สวน 100 ที่เหลืออยู 15 ในสวน 100 รัฐบาลทําเองบาง และพอคาพื้นเมืองทําบาง”
กจช.เอกสารกระทรวงเกษตร กรมบัญชาการ แฟมที่ 18 เรื่องที่ 605 ไดระบุชัดอีกวา
ไมสักที่สงออกจากประเทศไทยตอนนั้น คือ ป พ.ศ. 2446 เปนจํานวน 58,275 ตน และป พ.ศ.
2467 เปนจํานวน 58,282 ตน
ตอมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยประสบวิกฤติทางการเงิน กลายเปน
มูลเหตุสําคัญใหรัฐบาลคอย ๆ ทําการเพิกถอนสัมปทานไมสักที่เคยใหกับบริษัทตางชาติ พรอม
จัดตั้งบริษัทไมไทย จํากัด ในป พ.ศ. 2484 เพื่อเปนกลไกหลักในการดึงรายไดกจิ การทําไมสักจาก
บริษัทตางชาติสูรัฐบาลไทย ตอมาในป พ.ศ. 2489 กรมปาไมจึงมีนโยบายการทําไมใหมขึ้น โดย
จัดตั้งบริษัทปาไมประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการควบคุมกิจการและปองกันรายไดจํานวนมหาศาล
จากการทําไมไหล และตอมาไดจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไมในป พ.ศ. 2490 (เสนห จามริก
และยศ สันตสมบัติ 2536)
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กฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการปาไมที่ถูกบัญญัติขึ้นในชวงนั้นจึงเปนกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการทําไม เริ่มจากใหความสําคัญกับไมสักแลวคอย ๆ ขยายไปสูตนไมทั้งมวลที่ทําไมได
รวมถึงของปา
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2481 รัฐออกพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. 2481
ซึ่งนับเปนกฎหมายฉบับแรกที่รัฐไดขยายอํานาจในการอางสิทธิเขาครอบครองที่ดินในเขตปา โดย
บัญญัติในมาตราที่ 4 วา “ปา หมายความวา สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทที่ดินรกรางวาง
เปลา” อยางไรก็ตามการหวงปาของรัฐก็ยังจํากัดขอบเขตอยูในบริเวณที่รัฐสงวนและคุมครองไว
เทานั้น โดยใหออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อตองการกําหนดพื้นที่ใดเปน “ปาคุมครอง” และ “ปาสงวน”
ในปาทั้งสองประเภทนี้หามบุคคลใด ยึดถือจับจอง กอสราง แผวถางหรือเผาปา สําหรับปาคุม ครอง
สามารถทําไมหรือเก็บของปาไดแตปาสงวนตองหามสําหรับการทําไมหรือเก็บหาของปา นอกจาก
จะไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ตามกฎหมายเสียกอน
ตอมาในป พ.ศ. 2484 รัฐไดออกพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ซึ่งมีบทบัญญัติ
เกี่ ย วข อ งกั บ การทํ า ไม ใ นป า ทั้ ง หมดมิ ไ ด จํ า กั ด เฉพาะป า คุ ม ครอง หรื อ ป า สงวนอี ก ต อ ไป
รายละเอียดของกฎหมายดังกลาวเปนขอกําหนดวาดวยการทําไมและเก็บของปา การจายและการ
ยกเวนคาภาคหลวง การขนสงไม การควบคุมการแปรรูปไม เปนตน และไดนิยามวา “ปา คือที่ดินที่
มิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมายที่ดิน” การนิยามดังกลาวยังผลใหขอบเขตของปาขยายไปอยาง
กวางขวางทั่วประเทศ ตราบใดที่พื้นที่นั้นยังมิมีบุคคลใดไดกรรมสิทธิ์มาตามกฎหมายที่ดิน แมวา
พื้นที่ดังกลาวจะไมมีปาอยูจริงก็ตาม
จากรูปแบบการกระทําและนโยบายที่สรางขึ้นมาของรัฐจะเห็นไดวามุมมองหรือการให
ความหมายตอปาของรัฐนั้นจะมองปาเปนหนวยทางเศรษฐกิจของชาติที่จะสามารถทําประโยชน
และผลกําไรตอประเทศชาติได ดังนั้นนับตั้งแตเมื่อแรกตั้งกรมปาไมในป พ.ศ. 2439 ที่อธิบดีกรม
ปาไมของประเทศไทยคนแรกเขามา นายเฮอรเบิรต สเลด ไดพยายามทําการรวมศูนยการจัดการ
ปาไมใหเปนของชาติ พรอมทั้งจัดตั้งสถาบันบริหารปาไมขึ้นมา เพื่อรวบอํานาจการควบคุมและ
บริหารทรัพยากรใหเปนของรัฐสวนกลาง นายสเลดเปนบุคคลสําคัญที่เปลี่ยนผืนปาใหกลายเปน
“ทุนของประเทศ” และการเจริญเติบโตของไมในแตละปก็คือ “กําไร” ของตนทุนนั้น (กรมปาไม
2501: 5)
ทั้ ง นี้ ก รุ ง เทพฯ ได ก ลายเป น ตั ว แทนของประเทศไทยทั้ ง หมดในการเป น เจ า ของ
ผลตอบแทนทั้งหลายจากปา “ปา” ที่ไมเคยมีคาในรูปตัวเงินก็กลับกลายเปนพื้นที่มีคาภายใตการ
ควบคุมกํากับของเมืองศูนยกลาง ตามตนแบบของวิทยาศาสตรปาไมของเยอรมนีที่ระบอบอาณา
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นิคมอังกฤษดําเนินรอยตาม (ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์ 2521:80 – 90) ในสมัยรัชกาลที่ 5 การควบคุม
การผูกขาดไมสักในปากระทําโดยการออกกฎหมายหามมิใหมีการตัดฟนไมสัก ไมเพียงแตในพื้นที่
ปา แตรวมไปถึงพื้นที่สวนบุคคล ไมคุณภาพสูงจากประเทศไทยไดกลายเปนสินคาสงออกสูงคา
ที่สุดของชาติ ปริมาณการสงออกเฉลี่ยในแตละปเพิ่มขึ้นเปนสองเทาภายในระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ
คือจาก 29,538 ตนในป พ.ศ. 2431 เพิ่มเปน 49,690 ตนในป พ.ศ. 2439 การทําไมอยางเขมขนได
ทําใหพื้นที่ปาถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนกระทั่งป พ.ศ. 2499 ปริมาณไมสักสงออกไดลดลงมาก
เหลือเพียง 200,000 ลูกบาศกเมตร ในขณะที่ไมเนื้อแข็งประเภทอื่นจํานวน 1,301,000 ลูกบาศก
เมตร ถูกตัดเพื่อปอนตลาดภายในประเทศ ทรรศนะในการมองปาของรัฐเริ่มมีความซับซอนขึ้นใน
ราวทศวรรษที่ 2520 เมื่ออรรถประโยชนของปาเริ่มขยายตัวจากผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
ไปสูผลประโยชนทางดานวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร การบริโภคปาเริ่มพัฒนาจากการบริโภค
ทอนซุงไปสูการบริโภคธรรมชาติ พัฒนาการของการบริโภคจากเศรษฐกิจแบบหยาบ คือการตัดฟน
ไมเพื่อขายเปนตัวเงินไปสูการบริโภคภูมิทัศน หรือการชื่นชมธรรมชาติภายใตแนวคิดการอนุรักษ
ธรรมชาติ ป า อนุ รั ก ษ แ ละการอนุ รั ก ษ ป า เพื่ อ สุ น ทรี ย ศาสตร แ ละระบบนิ เ วศ จึ ง เกิ ด ขึ้ น นั บ แต
ทศวรรษ 2510 เปนตนมา ภายใตอิทธิพลทางความคิดในการอนุรักษแบบอเมริกัน ปาเพื่อชนชั้น
กลางจึงไดถูกพัฒนาขึ้น ดวยการแยกปาบางประเภทออกมาจากปาเพื่อการผลิต แลวสรางหนาที่
เฉพาะขึ้นมาใหม เชน ปาอุทยานแหงชาติ (เพื่อสันทนาการและการทองเที่ยว) เขตรักษาพันธุสัตว
ปา (เพื่อเปนถิ่นที่อยูของสัตวปา) และปาลุมน้ําชั้น 1A (เพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร)
จากกระแสการอนุรักษธรรมชาติทําใหรัฐมีนโยบายที่จะกันพื้นที่ปาใหกลายเปนของรัฐ
การสรางพื้นที่ปาสงวนและขับไลชาวบานที่เคยมีพื้นที่ทํากินอยูในปามาแตดั้งเดิมออกมาจากปา
เปนผลมาจากรัฐไทยรับเอาระบบกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายตะวันตกและการจัดการแบบรวมศูนยมา
ใช การใชแนวคิดที่แบงแยกกรรมสิทธิ์ออกมาเปน 2 ลักษณะ คือ ทรัพยสินของรัฐ (State
Property) และทรัพยสินสวนบุคคล (Private Property) ทําใหรัฐมองทรัพยากรเปนเสมือนดั่ง
“สินคา ” ซึ่งสามารถซื้อขายได และเจาของมี อํานาจเด็ดขาดในการใชตามความพอใจของตน
ชาวบานที่ไมไดครอบครองที่ดินดวยรูปแบบทางกฎหมายที่รัฐกําหนดจึงไมมีสิทธิในการใชที่ดินที่
เคยอยูอาศัยมาตั้งแตดั้งเดิม
ในขณะที่ชาวบานที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับปากลับมองปาในอีกความหมายหนึ่ง ปาใน
ความหมายของชาวบาน ไมไดหมายถึงเนื้อไมที่นํามาใชประโยชนในทางธุรกิจ หรือผลกําไรตามที่
รัฐมอง และก็ไมไดหมายความถึงประโยชนในการใชสําหรับการสรางบานเรือนที่อยูอาศัยเทานั้น
แตปาไมยังมีความหมายสําคัญตอชุมชน ทั้งความเชื่อ พิธีกรรม แหลงอาหาร แหลงยาสมุนไพร ไม
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ใชสอย ที่เลี้ยงสัตว รวมถึงเปนแหลงตนน้ําลําธารที่ชุมชนตองอาศัยใชในการเลี้ยงชีวิตทุกวัน ปาจึง
เปน แหลง ก อกํ า เนิ ด ของทรัพ ยากรธรรมชาติ และยัง เปน แหลง กํ า เนิดของความเชื่ อ ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นปาในความหมายของชาวบานจึงครอบคลุมถึงความสัมพันธระหวาง
คนกับธรรมชาติที่มิอาจแยกสวนจากกันได และที่สําคัญปาจะตองประกอบดวย ดิน น้ํา ปา และ
สิ่งมีชีวิต จึงจะเปนปาที่สมบูรณ
ปาของชาวบานจึงเปนทรัพยสินสวนรวมของชุมชน ที่ตั้งอยูบนหลักการของ “สิทธิการ
ใช” (Users Right) ที่มีระบบการจัดการโดยชุมชนและองคกรชุมชน อันประกอบไปดวยกลุมผูใช
เปนผูกําหนดกฎเกณฑวาใครมีสิทธิใช การจัดลําดับของการใช ใครบางไมมีสิทธิและควรใชอยางไร
ควรมีระบบการจัดการและการควบคุมอยางไร เปนตน ระบบทรัพยสินสวนรวมของชุมชน เปนวิธี
ปฏิบัติดั้งเดิมตั้งแตครั้งโบราณกาล และยังพบเห็นไดในชุมชนทองถิ่นมากมายในประเทศไทย
ระบบดังกลาวไดรับการรับรองจากระบบกฎหมายโบราณ เชน กฎหมายมังรายศาสตรของทาง
ภาคเหนื อ ที่ มี ข อ กฎหมายที่ บ อกถึ ง สิ ท ธิ ก ารใช ที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชาวบ า นว า
สามารถใชไดหากไมไดนําไปใหใครตอ และมีกฎเกณฑในการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาตั้งแต
ดั้งเดิม เชน
“มาตรา 1 มีบานชองที่หนึ่ง มันหากไปแผวถางปายางเปนบาน ไมไดเปนที่ขุมของผูใด
และไมมีผูใดใหเปนปายางในราชการมาแตกอน หากมันปรารถนาจะใหทานกับวัดวาอารามที่ใดก็
ดี ใหถามทาวพระยาผูกินบานเมืองที่นั้นกอนจึงอุทิศใหไดแล เพราะแผนดินทั้งหมดเปนของทาว
พระยามหากษัตริย
ไรนาที่ดินที่ใดเปนที่ขุมราชการ ผูใดซื้อขอจากทาวพระยา องคเปนปถวีสระ ผูนั้นอาจ
หยาดน้ําใหทานหรือขายกินก็ใหทําได มิฉะนั้นไพรบานไพรเมืองเจาขุนมูลนายจะใหอะไรใครก็
ไมได วัตถุเหลานี้อาจมีวิญญาณหรือไมมีวิญญาณ เจาของวัตถุอาจขายหรือแลกเปลี่ยนก็ใหทําได
จึงดีแล มิฉะนั้นก็จะไมดีแล”
“มาตรา 1 ผูใดตัดตนไม เสื้อบานเสื้อเมืองเปนเสนียด (ขีดขวง) ฟนเสื้อเรือนทานเสียก็
ดี เปนการผิดเสื้อบาน เสื้อเมืองเสื้อเรือน ใหหาเครื่องบูชาเสื้อเมืองเสื้อบานแลวบูชาใหถูกตอง ผิไม
เลี้ยงดูไมบูชาเจาเรือนลูกเมียงัวควายตายใหมันผูตัดผูฟนนั้นชดใชคาทั้งสิ้น อยาไหมเลยใหชดใช
คาก็เทากับสินไหมในตัวแลว”
“ผูใดลักลอบกินงัวแดงปาหรือควายปา ตัวละ 100 เงิน ควายใช 2 ตัว งัวใช 3 ตัว งัว
ปาตัวเมีย 880 เงิน งัวโทน (งัวตัวผูอยูตัวเดียว) 1320 เงิน ลักลอบกินงัวปาโทน ตัวละ 300 เงินใช 3
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ตัว ลักลอบกินงัวปาตัวเมียตัวละ 150 เงินใช 3 ตัว ลักลอบกินกวางตัวละ 72 เงินใช 3 ตัว กวาง
แขมตัวละ 100 เงินใช 3 ตัว อีเกง (ฟาน) ตัวละ 220 เงิน ลักลอบกินหมูปาตัวละ 72 เงินใช 3 ตัว
ละมั่งทรายตัวละ 22 เงินใช 3 ตัว กระตายตัวละ 42 เงินใช 3 ตัว ลักลอบกินงูเหลือมตัวละ 22 เงิน
ใช 3 ตัว นกยูงตัวละ 22 เงินใช 3 ตัว ไกปาและนกขวาตัวละ 52 เงินใช 3 ตัว ลักลอบกินนกกระทา
ตัวละ 11 เงินใช 3 ตัว นกคุมตัวละเสี้ยวเงินใช 3 ตัว ลักเหยี่ยว (แหลว) ตัวละ 52 เงินใช 3 ตัว ลัก
เหยี่ยวพระยาตัวละ 72 เงินใช 4 ตัว ลูกเหยี่ยวใหญ (แหลวหลวง) ตัวละ 11 เงินใช 3 ตัว เหยี่ยวตัว
ปานกลาง (แหลวราม) เหี่ยวเสี้ยวตัวละ 22 เงินใช 3 ตัว ลักหมาไล หรือหมาตัวเมีย ตัวละ 72 เงิน
ใช 3 ตัว แพะตัวละ 10 เงินใช 4 เทา ลักลอบกินตออาน ตีราคารังละ 22 เงินใช 3 รัง ลักตอดําใหญ
รังละ 22 เงินใช 3 เทา ตอหลุมหนาแดงรังละ 22 เงินใช 3 รัง ตอแรตอลายขาว รังละ 11 เงินใช 3
รัง ลักลอบกินผึ้งชาบผึ้งหลวงรังละ 22 เงินใช 3 รัง ผึ้งเล็กผึ้งกอน รังละ 11 เงินใช 3 รัง ตออังคุน
หลวงรังละ 50 เงินใช 3 รัง
สัตวน้ํามีดังนี้ ลักกินปลาตะเพียนใหญ หมื่นน้ํา (12 กิโลกรัม) ขึ้นไป ตีราคาตัวละ 50
เงินใช 3 ตัว ปลาแข (ปลารูปจระเข) ปลาหนู ปลาสวาย หาพันน้ําขึ้นไปตัวละ 50 เงินใช 3 ตัว ปลา
คลังปลาฝา (ตะพาบน้ํา) สามพันน้ําขึ้นไป ตัวละ 72 เงิน ปลาเทโพ ปลาเลิง ปลาตะเพียน ปลา
สะโตก ตัวละ 22 เงินใช 3 ตัว ปลาสะพาก (ปลาตะเพียน) ปลาทอน ปลาแห 4 นิ้ว ตัวละ 11 เงิน
ใช 3 ตัว เปน 52 เงิน ปลาสรอยพันน้ําละ 2 เงินหรือ 10 เงินก็มี ใช 9 เทา
ชางปาพลายก็ดีพังก็ดี ชางบานก็ดี ตัวใหญตัวละ 3000 เงิน อยาไหม ชางพลายนอย
ตัวละ 1500 เงิน อยาไหม พังใหญตัวละ 2000 เงิน อยาไหม ชางพังนอยตัวละ 1000 เงิน อยาไหม
แรดตัวใหญตัวละ 1000 เงิน อยาไหม ลักเสือโครง เสือเหลือง เสือแผว อยาไหมผูลักเลย เพราะเสือ
เปนสัตวรายทืนตายเพื่อนไมไดฆาเสีย เพียงแตเอาหนังเอาดีเอาไขเอาเขี้ยว ไปใหแกผูเปนใหญ
เถิด” เปนตน (ดร.ประเสริฐ ณ นคร 2514)
อยางไรก็ตามเมื่อมุมมองของรัฐและชาวบานในเรื่องทรัพยากรปาสวนทางกันก็ทําให
เกิดปญหาขึ้นไดในที่สุด
ภายหลังป 2515 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504) เปนตนมา รัฐไดดําเนินนโยบายมอบสัมปทานทําไมระยะยาวทั่ว
ประเทศใหแกบริษัทเอกชนและองคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) นอกจากนั้นรัฐยังไดอนุญาตให
เอกชนเช า พื้น ที่ป า ทํ า ประโยชน เ ชิง พาณิชย ทําใหเ กิด การถางปา ธรรมชาติเ พื่ อปลูกไมยื น ต น
เศรษฐกิจมากมาย รวมทั้งพื้นที่ปาจํานวนมากถูกเปลี่ยนเปนถนน เขื่อน ไรยาสูบ ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพด ผัก ออน ขิง กะหล่ํา และพื ชเศรษฐกิจเพื่อการสง ออก เมื่อมีการสรางทางรถไฟมาถึ ง
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ภาคเหนือ กรมปาไมไดใหสัมปทานไมหมอนรถไฟ ไมฟนรถไฟ เมื่อมีการสงเสริมปลูกยาสูบพืช
เศรษฐกิจ เพื่อสง เข า อุ ต สาหกรรมยาสูบ สัม ปทานไมฟน สํ า หรับเตาบม ใบยาสู บก็ เ กิ ดขึ้ น เมื่ อ
นโยบายพัฒนาประเทศมุงไปสูความเปนหนึ่งทางอุตสาหกรรม การใหสัมปทานบัตรขุดเหมืองแร
เหนือผืน ปาที่ อุดมสมบูรณ ใหสั มปทานน้ํา ยางสน และอื่ น ๆ เพื่อเปน วัตถุดิบปอนเขาสูระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม ชาวบานหลายชุมชนในภาคเหนือจึงพากันคัดคานการสัมปทานปา เชน ใน อ.
เถิน จ.ลําปาง กิ่ง อ. บานหลวง จ.นาน และบานนาฟาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม เปนตน เหตุการณ
เหลานั้นนับเปนจุดเริ่มตนการทวงถามถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากร เมื่อกฎหมาย
ไมใหชุมชนทองถิ่นที่ดูแลรักษาปาใชประโยชนแตกลับเอื้อใหนายทุน ซึ่งเปนคนภายนอกชุมชนเขา
มาตักตวงเอาทรัพยากรจากทองถิ่น การเปดใหเชาพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมจึงกอใหเกิดความ
ขัดแยงขึ้นในชวงป 2525-2535
ความขั ด แย ง กรณี ก ารเช า พื้ น ที่ ป า ระหว า งชาวบ า นกั บ นายทุ น ที่ ก ลายเป น ข า ว
ครึกโครมไปทั่วประเทศในชวงนั้น คือกรณีการเชาพื้นที่ปาหวยแกว ในเขตปาสงวนแหงชาติแมออน
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2532 เมื่อกรมปาไมอนุญาตใหนายทุนเขาเชาพื้นที่
ปาจํานวน 235 ไร เพื่อปลูกสวนปา ซึ่งแมวาจะดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมายแตผืนปา
ดังกลาวชุมชนไดดูแลรักษาและใชประโยชนสืบเนื่องกันมานานนับรอยป ไมวา จะเปนการใชน้ําทั้ง
ในดานการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน จากลําหวยแมนากอน หวยแมนา หวย
เฮี้ย และหวยแมลาย ซึ่งมีตนกําเนิดจากผืนปาหวยแกว นอกจากนั้นยังไดอาศัยเก็บอาหารจากปา
ไมวาจะเปนหนอไม เห็ดนานาชนิด ผักปา และผักพื้นบาน ทั้งเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และ
นําไปขายเปนรายไดอีกดวย
เมื่อไดทราบขาวการเชาพื้นที่ปา การรวมตัวเพื่อคัดคานก็เริ่มตนขึ้น จากชาวบานเพียง
กลุมเล็ก ๆ ในบานหัวดอย และกลุมบานแดงประมาณ 40 คน ไดรองเรียนไปยังหนวยงานตาง ๆ
ตั้ง แตระดับสภาตํ าบล นายอํ าเภอ ผูวา ราชการจังหวัด ไปจนถึงระดับรัฐมนตรี โดยไดรับการ
สนับสนุนและชวยจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางไรก็ตามความพยายามดูเหมือนจะไร
ผล รถแทรกเตอรยังคงทํางานไถปรับพื้นที่ตอไป และนอกจากจะไถพื้นที่ 235 ไรตามสัญญาเชา
แลว ยังพบวามีการเกรดพื้นที่เกินกวาที่ไดรับอนุญาตอีกถึง 140 ไร
กลุมชาวบานที่คัดคานไดขยายวงออกไปเมื่อชาวบานแมตาดินไดรับผลกระทบจาก
การที่ทรายไหลเขาที่นาเนื่องจากการปรับที่ดินของผูเชา และยังไดรับความเดือดรอนจากการที่ผู
เชาสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กกั้นลําหวยที่ชาวบานใชทําการเกษตร ชาวบานจึงพากันบุกยึดปาและ
ผลักดันคนงานออกจากพื้นที่ และในเดือนพฤศจิกายนปเดียวกัน แกนนําชาวบาน 7 คน และ

91

นักศึกษา 1 คน ถูกออกหมายจับขอหาบุกรุก และในที่สุดแกนนํา 2 คนก็ถูกจับ นายวิเชียร อัน
ประเสริฐ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเขามอบตัวพรอมกับผูตองหาที่เหลือในวันเดียวกันนี้
เอง และในวันนั้นครูนิด ไชยวันนะ ครูใหญโรงเรียนบานหวยแกว ซึ่งเปนที่ปรึกษาและใหความ
ชวยเหลือชาวบานในการตอสูมาตลอดไดถูกยิงเสียชีวิต
การชุมชนเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ยังเกิดขึ้นตอเนื่องทั้งการรองเรียน ชุมนุม และ
เจรจา จนกระทั่งสโมสรนักศึกษา คณะวนศาสตรและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามผู
ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.) ไดเขาไปตรวจสอบพื้นที่และไดขอสรุปออกมาวาปาที่เอกชน
เชานั้นเปนปาที่ยังสมบูรณอยู วันที่ 23 ธันวาคม 2532 นายไพโรจน สุวรรณากร อธิบดีกรมปาไม
จึงเดินทางเขาไปพบชาวบานในพื้นที่และไดแถลงขาววาจะเพิกถอนการเชาปาและมอบปาผืนนั้น
ใหแกชาวบานจัดการในรูปแบบของปาชุมชน ความขัดแยงกรณีการใหเชาพื้นที่ปาหวยแกวจึง
คลี่คลายลง (บุญตา สืบประดิษฐ 2542)
ตอมาในป 2532 ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญขึ้นที่ภาคใต ซึ่งน้ําไดไหลบาพัดพาเอาทอนซุง
จํา นวนมากไหลลงมาทํ า ลายบ า นเรือ น ทรั พ ย สิ น ไรน า และชี วิ ต ของมนุ ษ ย สง ผลให รัฐ บาล
ประกาศปดสัมปทานปาทั่วประเทศและหันมาเนนนโยบายการอนุรักษ โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
เพิ่มพื้นที่ปาดวยการประกาศเขตอนุรักษเพิ่มขึ้น ทั้งเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขต
ลุมน้ําชั้น 1 A เปนตน สงผลใหที่ดินทํากิน และพื้นที่ปา ของชุมชนตองตกอยูในเขตหวงหามทาง
กฎหมาย ขณะที่ผูคนในชุมชนกลายเปนสวนเกินและถูกเตรียมใหอพยพออกจากพื้นที่ เชน การ
อพยพชาวบานในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ในป พ.ศ. 2528 การอพยพชาวบานจาก
อุทยานแหงชาติดอยหลวงไปสูพื้นที่รองรับบานผาชอ จังหวัดลําปาง ในป พ.ศ. 2537 เปนตน
เหตุการณดังกลาวจึงเปนที่มาของการเรียกรองกฎหมายปาชุมชน โดยหวังจะใหเปน
กฎหมายที่รับรองสิทธิของชุมชนในการดูแลและจัดการทรัพยากรภายในทองถิ่น
การเรี ย กร อ งกฎหมายป า ชุ ม ชนเริ่ ม เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ นโยบายป า อนุ รั ก ษ ข องรั ฐ เริ่ ม ถู ก
นํามาใช โดยกระบวนการเรียกรอง “พระราชบัญญัติปาชุมชน” เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเรื่อยมา
ทามกลางความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรระหวางรัฐ และชุมชนทองถิ่น จนกระทั่งในชวงป
พ.ศ. 2534 – 2537 กรมปาไมไดตอบสนองกระแสการเรียกรองดวยการยกราง พระราชบัญญัติปา
ชุมชนขึ้นมา แตรางดังกลาวถูกวิพากษวิจารณวาไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และไมไดให
อํานาจแกชุมชนในการจัดการทรัพยากรอยางแทจริง ในป พ.ศ. 2536 ตัวแทนชาวบาน องคกร
พัฒนาเอกชน และนักวิชาการจึงไดรวมกันทําวิจัยเรื่องปาชุมชน และไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปาชุมชนฉบับประชาชนขึ้นมา
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จนกระทั่งวันที่ 7-9 เมษายน 2539 คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู
ภูมิภาคและทองถิ่น (กนภ.) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ (สภาพั ฒ น ) ภายใต ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นยุ ค บรรหาร ศิ ล ปอาชา เมื่ อ วั น ที่ 27
กุมภาพันธ 2539 ใหดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติปาชุมชน โดยระดมความคิดเห็นรวมกัน
ระหวางตัวแทนชาวบาน เจาหนาที่กรมปาไม นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และขาราชการ จน
ไดรางพระราชบัญญัติปาชุมชน (ฉบับกนภ.) ซึ่งเปนที่พอใจของทุกฝาย และในวันที่ 30 เมษายน
2539 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการในรางพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับดังกลาว
ปรัชญาสําคัญของรางพระราชบัญญัติปาชุมชน (กนภ.) คือ การสงเสริมความรวมมือ
ระหวางรัฐกับประชาชนหลายฝายในการดูแลและจัดการปา และตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษการใช และการพัฒนาทรัพยากร จึง
เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นสามารถกําหนดแนวทางการดูแลรักษาและใชประโยชนจากปาอยาง
ยั่งยืน โดยสอดคลองกับวัฒนธรรม และประเพณีของแตละทองถิ่น และมีการตรวจสอบดูแลจาก
คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากรัฐและประชาชนหลายฝาย
หลักการของการจัดการปาชุมชนตามพระราชบัญญัติปาชุมชน (ฉบับกนภ.) คือการ
เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นที่มีความพรอม ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการปาชุมชนของตนเอง
กําหนดขอบเขต ตั้งกฎระเบียบ และคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน จากนั้นจึง
เสนอแผนเพื่อขอจัดตั้งปาชุมชนตอคณะกรรมการการตรวจสอบปาชุมชนประจําจังหวัด ซึ่งแตงตั้ง
จากตัวแทนสวนราชการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนในทองถิ่น หากภายหลังชุมชนไมสามารถดูแล
รักษาปาและจัดการทรัพยากรไดตามแผนงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจในการสั่งเพิก
ถอนปาชุมชนนั้น และคณะกรรมการผูดูแลปาชุมชนยังมีความผิดตามกฎหมายอีกดวย
แมวารางพระราชบัญญัติปาชุมชน (ฉบับกนภ.) จะเกิดขึ้นจากการยกรางรวมกันหลาย
ฝาย และครม.ไดมีมติรับหลักการไปแลว แตก็ไดมีการคัดคานจากองคกรอนุรักษ 4 องคกร ไดแก
มู ล นิ ธิ สื บ นาคะเสถี ย ร มู ล นิ ธิ โ ลกสี เ ขี ย ว มู ล นิ ธิ ธ รรมนาถและสมาคมอนุ รั ก ษ ศิ ล ปกรรมและ
สิ่งแวดลอม วาไมควรอนุญาตใหจัดทําปาชุมชนในเขตปาอนุรักษตามกฎหมาย ไดแก อุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธสัตวปา และเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 A โดยมองวาพื้นที่ดังกลาวมีความ
เปราะบาง ควรเก็บรักษาไวใหเปนสภาพธรรมชาติที่ปราศจากมนุษย และองคกรอนุรักษยังไม
เชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบการจัดการปาชุมชน และไมมั่นใจวาคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา ทํา
หนาที่ดังกลาวนั้นจะมีความเปนกลางและตรวจสอบกระบวนการการจัดการไดอยางรัดกุมเพียงพอ
จนทําใหกระบวนการตราพระราชบัญญัติปาชุมชนไมสามารถดําเนินตอไปได
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ขณะที่ฝายองคกรชาวบาน นักพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ ที่สนับสนุนรางดังกลาว
มีความคิดเห็นวา ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพและภูมิปญญาเพียงพอที่จะดูแลรักษา และจัดการการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางสมดุลกอใหเกิดความยั่งยืนตอระบบนิเวศ การไมอนุญาตให
จัดทําปาชุมชน ในเขตปาอนุรักษ จะสงผลใหตองอพยพประชากรนับหมื่นคนที่ตั้งถิ่นฐานอยูใน
พื้นที่ดังกลาว
หลังจากการประชาพิจารณ นายโภคิน พลกุล รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหดูแลการแกไขปรับปรุงราง ไดสั่งการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรม
กฤษฎีกา และกนภ. นํารางพระราชบัญญัติปาชุมชนไปแกไขตามผลการประชาพิจารณจนเสร็จสิ้น
ในวันที่ 3 กันยายน 2540 แตยังไมทันไดเปดเผยรางฯตอสาธารณะ นายโภคินก็นํารางฯดังกลาว
เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบในรางฯที่ผานการแกไข
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540
ทั น ที่ ที่ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป า ชุ ม ชนเป ด เผยต อ สาธารณะก็ ถู ก กระแสการ
วิพากษวิจารณอยางกวางขวาง เพราะการแกไขรางไมสอดคลองกับประเด็นและผลการประชา
พิจารณ และรางฉบับดังกลาวยังคงรวมศูนยอํานาจการจัดการปาไมไวที่รัฐเชนเดิม เพราะมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางคณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชนใหมาจากการเสนอชื่อโดยหนวยงานรัฐ
และสามารถเพิกถอนปาชุมชนไดโดยเห็นควร ซึ่งปรากฏใหเห็นชัดเจนในมาตราที่ 51 ของรางระบุ
วา
“หากคณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชนจังหวัดเห็นควรใหระบบนิเวศของปาดําเนิน
ตอไปตามสภาพธรรมชาติ คณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชนประจําจังหวัดมีอํานาจถอนปาชุมชน
ได”
ระหว า งที่ อ งค ก รประชาชนทั่ ว ประเทศได เ คลื่ อ นไหวคั ด ค า นร า งฉบั บ โภคิ น และ
เรียกรองใหนํารางฉบับกนภ. กลับมาดําเนินการตราเปนกฎหมายนั้น กระบวนการตาง ๆ ในการ
ออกกฎหมายปาชุมชนตองหยุดชะงักลงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลหลังจากที่พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ ทําการยุบสภาในเดือนกรกฎาคม 2540
จนมีนาคม 2541 มีการเจรจาระหวางสมัชชาคนจนกับรัฐบาล โดยมีนางลดาวัลย วงศ
ศรี ว งศ เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ การเจรจาได ข อ ยุ ติ ว า จะปรั บ แก ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป า ชุ ม ชนฉบั บ โภคิ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง แต ภ ายหลั ง มี ก ารแก ไ ขก็ ยั ง ไม เ ป น ที่ พ อใจ
โดยเฉพาะบทบัญญัติในมาตรา 54 ที่ระบุ
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“หามมิใหทําไมที่มีอยูตามธรรมชาติในปาชุมชนที่ตั้งอยูในเขตอนุรักษและในบริเวณ
พื้นที่อนุรักษในเขตปาชุมชน” ซึ่งในมาตรา 4 ระบุวา “ไม หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ
หรือเถา ไมวาจะยังยืนตนหรือลมลงแลว และใหหมายความรวมถึงราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว
เหงา เศษ ปลาย หรือสวนหนึ่งสวนใดของไมไมวาจะถูกตัด ฟน เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือกระทํา
โดยวิธีการอื่นใด...”
สวนการทําไมในมาตรา 4 ระบุวา “ทําไม หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย
ผา ถาก ทอด ขุด หรือชักลากไมที่มีอยูในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใด ๆ”
(เครือขายปาชุมชนประเทศไทย 2545) ซึ่งหมายความวาประชาชนผูดูแลปาไมสามารถที่จะใช
ประโยชนจากปาไดในทุกกรณี รางพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับนางลดาวัลยนี้จึงไมไดใหสิทธิแก
ชุมชนทองถิ่นในการดูแลรักษา จัดการ และใชประโยชนจากปาอยางแทจริงแลว ยังจํากัดสิทธิของ
ชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตอีกดวย
ดังนั้นชุมชนในเขตปาทั่วประเทศจึงมีมติรวมกันวาจะไมยอมรับรางพระราชบัญญัติปา
ชุมชน ทั้งฉบับโภคินและฉบับลดาวัลย แตจะยืนหยัดเรียกรองใหรัฐบาลเรงนํารางพระราชบัญญัติ
ปาชุมชน (ฉบับกนภ.) มาดําเนินการตราเปนกฎหมายบังคับใชโดยเร็วที่สุด
เมื่ อ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ซึ่ ง เป น ฉบั บ ป จ จุบั น มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั ว แทน
เครือขายปาชุมชนทั่วประเทศไดเสนอกฎหมายปาชุมชน ตามสิทธิของรัฐธรรมนูญมาตรา 170 โดย
ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน 52,698 คน ยื่นรางพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับประชาชนใน
วันที่ 1 มีนาคม 2543 แตก็มีความพยายามที่จะทําใหรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนตกไป โดย
การนําเอารางกฎหมายที่เสนอโดยพรรคการเมืองและของรัฐบาลมาพิจารณาในวันที่ 15 มีนาคม
2543 แทน แตฝายองคกรประชาชนไดเจรจาตอรองกับฝายการเมืองจนทําใหรางกฎหมายยังไมได
ลงมติรับหลักการในวันดังกลาว ซึ่งจะมีผลใหรางกฎหมายฉบับที่เสนอโดยประชาชนตกไป
อยางไรก็ตามการเสนอกฎหมายก็ไดมีการเจรจาเรื่อยมาจนในที่สุดสภาผูแทนราษฎร
ลงมติ รั บ หลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป า ชุ ม ชนในวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2543 โดยรั บ ร า ง
พระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับของประชาชนเขาไปดวย พรอมแตงตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญ
พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป า ชุ ม ชนจนแล ว เสร็ จ และในวั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2543 ร า ง
พระราชบัญญัติปาชุมชนผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียง 341 เสียง งด
ลงคะแนน 2 เสียง โดยมีสาระสําคัญคือ ปาชุมชนเปนเครื่องมือที่ชวยเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางรัฐและชุมชนในการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม สภาวะแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนอยาง
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สมดุลยั่งยืน โดยวิธีการสนับสนุนชาวบานใหรวมตัวกันเปนองคกรชุมชน เมื่อมีความพรอมโดย
รวบรวมรายชื่อชาวบานกลุมนํา มีแผนจัดการปา มีแผนที่แสดงเขตปาที่จะจัดการ ก็ยื่นคํารองขอ
จัดตั้งปาชุมชนไดโดยมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุมัติจากผู ที่เกี่ยวของทั้ งฝายราชการ
ผูทรงคุณวุฒิ องคกรเอกชนและตัวแทนชุมชนจัดการปาเอง แตวุฒิสภากลับไปแกไขหลักการ
สําคัญของรางพระราชบัญญัติปาชุมชน โดยไดลงมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2544 ไมใหจัดตั้งปา
ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญของรางพระราชบัญญัติปาชุมชนที่
ผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งขัดกับที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
13
นายกรั ฐ มนตรี ได ขึ้ น เวที ป ราศรั ย ที่ ห น า ศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม เมื่ อ วั น ที่
มีนาคม 2544 ยืนยันวาจะดําเนินการตามบันทึกขอตกลงทั้ง 6 ขอ ที่ตัวแทนฝายรัฐบาล คือ นาย
ภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นไดทําไวกับสหพันธ
เกษตรกรภาคเหนือ ตอหนาสื่อมวลชนและพี่นองประชาชนนับหมื่นคนมีความตอนหนึ่งวา “รัฐบาล
ยืนยันและใหการสนับสนุนราง พระราชบัญญัติปาชุมชน ฉบับที่ผานสภาผูแทนราษฎร จนกวาจะมี
ผลบังคับใช”
เมื่อมติของวุฒิสภาสงผลการพิจารณากลับไปยังสภาผูแทนราษฎรเมื่อ 3 พฤศจิกายน
2547 สภาผูแทนราษฎรจึงมติยืนยันความเห็นเดิม กลาวคือไมเห็นดวยกับมติของวุฒิสภา จึงไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันทั้งสองสภาเปนครั้งแรกเพื่อพิจารณาหาขอยุติในชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม 2547 แตการพิจารณาไมแลวเสร็จสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็สิ้นสภาพลง
แตก็มีบันทึกการประชุมซึ่งยืนยันถึงมติของกรรมาธิการรวมครั้งแรกยอมรับใหจัดตั้งปาชุมชนใน
พื้นที่อนุรักษได หลังการเลือกตั้งใหมโดย ฯพลฯพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนารัฐบาล รัฐบาล
ชุดใหมก็ไดยืนยันตอรัฐสภาวาจะพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชนตอ โดยตั้งกรรมาธิการ
ร ว มกั น เป น ครั้ ง ที่ 2 มี ก ารพิ จ ารณากฎหมายมาตั้ ง แต เ ดื อ นมิ ถุ น ายน ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2548
คณะกรรมาธิการรวมยังไดเดินซ้ํารอยผิดพลาดของวุฒิสภาดวยการเสนอทางออกที่ขัดแยงกับ
หลักการในรางกฎหมายเดิม โดยไดเพิ่มประเด็นใหมคือ ใหมีการกําหนดพื้นที่อนุรักษพิเศษที่ไมให
ชุมชนทองถิ่นมีสิทธิเสนอขอจัดตั้งปาชุมชน โดยรัฐกันออกกอนภายในเวลา 2 ปกอนเริ่มใหชุมชน
ขอจัดตั้งปาชุมชนได (คณะทํางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2549) กฎหมายปาชุมชนฉบับที่ผานกรรมาธิการรวมจึง
กลายเปนกฎหมายที่เพิ่มอํานาจรัฐในการกําหนดพื้นที่อนุรักษพิเศษขึ้นมาโดยไมสนใจปญหา
ความตองการเรงดวนของประชาชนและสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ตองการใหรัฐเรงรัด
ออกกฎหมายมาคุมครองการดูแลรักษาปาของชาวบาน
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ประวัติศาสตร ความเปนมา และการจัดการปาของชุมชนตางถิน่ ชาวอีสานในหมูบา นปาสักงาม
บานปาสักงาม ตําบลดงมหาวัน กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย เปนกลุมคน
อีสานจากหลากหลายจังหวัดที่อพยพยายถิ่นฐานมาปกหลักอยูในจังหวัดเชียงราย เมื่อแรกมาถึง
ชุมชนนั้นสภาพพื้นที่ประกอบไปดวยปาที่คอนขางอุดมสมบูรณ มีตนสักเรียงรายไปเต็มปา ซึ่งเปน
เหตุผลที่ทําใหพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่สัมปทานไมของบริษัทเอกชนหลายบริษัท จากผืนปาที่อุดม
สมบูรณชาวบานจึงเล็งเห็นและไดเขามาจับจองพื้นที่ทํากิน และทําการจัดตั้งชุมชนในป พ.ศ.
2509 โดยชาวบานไดกําหนดพื้นที่ตาง ๆ ตามพื้นฐานแนวคิดจารีตดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวอีสาน
ที่กําหนดพื้นที่สําหรับหมูบานไวดังนี้
1. ที่สําหรับสรางบาน
2. ที่สรางศาลากลางบาน
3. ที่สําหรับสรางวัด
4. ที่สําหรับสรางโรงเรียน
5. ที่สําหรับสรางศาลปูตา
6. ที่ทําเล ที่สาธารณะไวเลี้ยงควาย
7. ที่ทํากิน ที่หาเห็ดหาหนอไม
การกําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนจุดเริ่มตนและเปนที่มาของปาชุมชนหมูบานปาสักงาม
ในปจจุบัน
ปาดอยหมีกับวิถีชีวิตของชุมชน
จากกฎระเบียบการตั้งพื้นที่ดังกลาว รวมกับจารีตประเพณีของชาวอีสานที่บงบอกถึง
กฎเกณฑการใชปาที่ใหตั้งอยูบนพื้นฐานของสี่ฐานการรักษาปา คือ วัดปา ปาดอนปูตา ปาชา และ
ปาสาธารณะ ชาวบานปาสักงามจึงไดกําหนดพื้นที่ปาสาธารณะของหมูบานขึ้นมา
ในอดีตนั้นปาชุมชนของชาวบานก็คือ พื้นที่สาธารณประโยชนท่ไี วสําหรับเลี้ยงวัวเลี้ยง
ควาย โดยชาวบานจะกันพื้นที่ปาที่ติดกับที่ทํากินของเหลาชาวบาน และมีลานกวางที่พอจะนําวัว
นํา ควายของชาวบา นมาเลี้ ย งได เปน พื้น ที่ ส าธารณะที่ ค นในหมู บ า นสามารถใช ป ระโยชน ไ ด
นอกจากนั้นพื้นที่ปาที่ติดกับลานเลี้ยงวัวควายชาวบานก็สามารถใชเปนแหลงหาอาหาร หาเห็ด หา
หนอไม หรือลาสัตวได เปนพื้นที่ของผลผลิตจากปาที่ชาวบานสามารถพึ่งพิงและนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน ปาสาธารณะที่ชาวบานเลือกและกําหนดมานั้นชาวบานตางเรียกขานตามชื่อปาเขา
ที่คนเมืองเรียกอยูกอนแลววา “ปาดอยหมี”
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ทั้งนี้ทั้งนั้นการกําหนดขอบเขตของพื้นที่ปาตามความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนนั้น ก็สืบ
เนื่องมาจากชาวบานในชุมชนมักจะใหความสําคัญกับธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมของ
บรรพบุรุษ การนําเอาจารีตมาเปนพื้นฐานในการสรางพื้นที่จึงชวยใหชาวบานปฏิบัติตามไดโดย
สมัครใจ เพราะมีความเคารพและเกรงกลัวในหลักปฏิบัติของวัฒนธรรม ดังที่ครูไมตรี ผูรูในชุมชน
ปาสักงามไดบอกเลาถึงความสําคัญของปาดอนปูตาวา
“ปูตาเปนวิญญาณบรรพบุรุษ เปนความเชื่อของคนอีสานวาชวยใหหมูบานอยูเปนสุข
ปลอดภัยจากอันตราย และชวยใหผลผลิตที่ปลูกงอกงาม ทุก ๆ ปจะมีการเสี่ยงทายดูวาฟาฝนจะ
ตก น้ําทาจะอุดมสมบูรณหรือไม อยางทางบานอีสานดั้งเดิม ใชการดึงเอ็นคอไกดู การเจ็บไขของ
ลูกหลานหรือเจออุบัติเหตุก็จะบนบานขอใหผีปูตาชวย หากสัมฤทธิ์ผลจะเอาเหลาไหไกโตมาเลี้ยง”
โดยการกําหนดพื้นที่ไวสําหรับเปนปาสาธารณะของหมูบานในครั้งแรกนั้น ไดกําหนด
ขอบเขตไวประมาณ 800 กวาไร เปนปาที่ชาวบานเรียกวา “ปาดอยหมี” มีเจาพอดอยหมีคอยดูและ
และปกปกรักษาปา ในพื้นที่ดังกลาวเปนปาดิบแลงสลับปาเบญจพรรณที่ประกอบไปดวยพรรณไม
นานาชนิด ตระกูลผัก ก็เชน ผักหนาม ผักกูด ผักหวาน ผักชะอม จิปูก อิลอง หวาย หนอไม ไฮฮี
กาดยา ขี้เหล็ก ผักติ้ว ผักหล่ํา ผักหนอก ผักตีนเปด ผักบุง ผักพาย คันฉอง ผักไฮไก ผักแวน ผักตบ
และอื่น ๆ อีกมากมาย ตระกูลเห็ด ประกอบดวย เห็ดขอนขาว เห็ดปลวก เห็ดดิน เห็ดผึ่ง เห็ดผอม
เห็ดตีนแฮด เห็ดกอ เห็ดฟาน เปนตน ตระกูลมัน เชน มันหวาย มันแซง มันเฮื่อม มันเพิ่ม มันเทียน
มันนางนอน มันหัวบวก มันออน มันกลอย เปนตน ผลไมปา ประกอบดวย กระทอนปา กลวยปา
ลิ้นจี่ปา มะมวงปา หมากเมา มะควร มะปอน มะหลอด มะแฟน มะคอ มะแลนงอ มะหาด เปนตน
ประเภทสัตวปาและแมลง มีไกปา กระรอก กระแต บาง อีเห็น อีไหน แลน เตา ตุน บึ่ง แมงเงา
จักจั่น กินุน กุดจี่ ตั๊กแตน แมลงมัน ผึ่ง กิลีด จิ้งกุง กิ้งกา มดแดง แย แมลงเมา แมงนําฝน ดวง แมง
กวาง เปนตน
ซึ่งจากการสัมภาษณผูเฒาผูแกในบานปาสักงามนั้นจะพบวาสภาพของหมูบานแต
กอนตอนที่เขามาตั้งเปนหมูบานนั้น ปาจะมีอยูคอนขางมาก ซึ่งชาวบานที่เขามาสามารถเขามาจับ
จองพื้นที่ทํามาหากินและเปนที่อยูอาศัยไดโดยไมมีกฎเกณฑใด ๆ มีเพียงการกันพื้นที่เอาไวตาม
ความเชื่อที่บรรพบุรุษเคยสั่งสอนไว และหมูบานจะมีกฎเกณฑภายในหมูบานที่จะดูแลปาและผูคน
ใหสามารถพึ่งพากันและกันได
“แตเดิมปาเคาเรียกกันดั้งเดิมวาปาดอนปูตา ทุกคนเขาใจกันหมด พอถึงวันประเพณีก็
เปนพื้นที่ที่พอถึงฤดูกาลทํานาตองไปไหวปาดอนปูตา ตอมามันก็ขยับขึ้นมาเปนปาสาธารณะ เรา
เอาปาสาธารณะมาแทน เพราะพื้นที่ดอนปูตาตามธรรมเนียมเคาไมใชประโยชนกัน เพราะเปน
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พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เลยเปลี่ยนมาเปนปาสาธารณะมันใชประโยชนได แตพอมาเปนเดี๋ยวนี้ก็เปนปา
ชุมชนไปอีก”
ในชวงเวลาตอนนั้นชาวบานเลาวาปาสาธารณะของหมูบาน ทุกหมูบานสามารถใช
รวมกันไดทั้งหมด ทั้งบานปงเคียน บานรองหวาย บานปาลัน บานปาเลา บานแมเผื่อ บานปาตึง
บานดอยศิริมงคล บานปงบน บานสันไทรงาม บานดงมหาวัน และบานใหมดงมหาวัน หลาย
หมูบานที่มีอาณาเขตติดตอกัน และใชปาผืนเดียวกันก็จะใชประโยชนจากปาเชนเดียวกัน
“แตกอนใชปารวมกันนะ ใชรวมกันหมดทุกหมูบาน เปนปาผืนเดียวกัน ปาดงมหา
วันเนี่ยแหละ ไมหวงกันหรอก ยังไมกันพื้นที่เหมือนตอนนี้ ใครจะมาใชก็ใชไป อยางปาที่ติดกับปา
สักงามจะมีเห็ดเยอะ หลายคนอยางที่บานแถวดอยศิริเคาก็จะมาเก็บแถวเรา แถวเคาไมคอยมี มี
แตหนอไม ตรงเราจะมีสัตวเปนสัตวตัวไมใหญ ปาตรงไหนสัตวเยอะเราก็ไปตรงนั้น แตทุกคนจะรู
นะ อยางตรงปาที่เปนปาชาก็ไมไปตัดตนไม หรือไปลาสัตว ที่ตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ทุกคนจะรูดี บาน
คนเหนื อ เคา ก็ ม าใช ป า กั บ เราด ว ย ตอนนั้น ไม ถื อ เปน ป า ใครทั้ ง นั้ น เปน ของทุก คน” (จากการ
สัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
ดวยการที่หมูบานทั้ง 12 หมูบาน ในตําบลดงมหาวันมีผืนปาสาธารณะเปนผืน
เดียวกัน ในอดีตนั้นชาวบานจึงตองพึ่งพาอาศัยกันในการใชทรัพยากรธรรมชาติในผืนปาสาธารณะ
ดังคําบอกเลาของคุณกมล มุทาพร ประธานกรรมการปาชุมชนบานปาเลา ที่กลาวไววา “ปาชุมชน
แถวนี้มันเปนปาผืนเดียวกันเนี่ยแหละ ยาวไปเรื่อย บานใครจะใชตรงไหนก็เลือกใชได ของบานปา
เลา เราเลือกตรงที่ติดกับหมูบานเรา แตอาณาเขตมันก็ใกล ๆ กันหมด ของเราเรียกปาตรงเราวา
ปากอดเขาน้ํายอย มันเชื่อมกับเรือกสวนไรนาของชาวบาน มันก็งาย แตกอนจะขึ้นไปเก็บอะไรมัน
ก็งาย ไปลาสัตวก็ไมยาก ปามันก็เปนของทุกคน เราตกลงกันหมดกับทุกหมูบานวาพื้นที่ตรงปาจะ
ไมใหใครออกโฉนด หรือ นส.3 และหามขาไปจับจองเพื่อขาย”
สําหรับหมูบานดงมหาวัน และบานใหมดงมหาวันที่แยกตัวออกมานั้น ทั้ง 2 หมูบาน
ตางก็เคยใชประโยชนจากปาฝนเดียวกันกับปาสักงามเชนเดียวกัน
“ปาของเราเรียกวาปาขุนน้ําหวยซาย เปนปาที่พวกเรานับถือและเคารพมาก เราชาว
เหนือจะเชื่อวาปามีผีอยู เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตองเคารพ ปาชาวบานจะพึ่งพิงอยูมาก ปาบาน
เราจะเห็ดมาก หนอไมมาก พวกสมุนไพรเราก็เก็บไดเยอะ เราใชแทนยา เอามาใชทําอาหาร อยาง
ปาตรงเราพวกสมุนไพรเยอะ ถาพวกเห็ดจะอยูแถว ๆ ปาสักงาม ถาสัตวปาจะเยอะแถวบานรอง
หวาย บางทีก็ตองเลือกไปแลวแตพื้นที่ไหนอะไรเยอะ แตกอนใครก็มาเก็บอะไรได ไมมีใครหวงกัน”
(จากการสัมภาษณคุณโชคอารีย วงศสกุล)
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สําหรับบานสันไทรงามนั้นเปนหมูบานชาวเหนือหมูบานหนึ่งที่ไมมีเขตปาสาธารณะ
เปนของตนเอง ดังนั้นในอดีตชาวบานในชุมชนจึงตองอาศัยผืนปาของชาวบานปาสักงามในการ
ดําเนินวิถีชีวิต
“อุยหลายคนในอดีตอพยพมาจากนาน เพราะหนีความจน ไมมีที่ทํากิน เลยยายมาตัง้
เขาเรียกบานเราวา
บานอยูบานดงมหาวัน แลวก็เปลี่ยนมาอยูตรงสันไทรงามในปจจุบัน
บานหลายหนอง บานเราไมติดปาเลยตองปากับบานปาสักงาม ก็ตอนนั้นไมมีใครวาอะไรหรอก
ใชได เพราะปามันไมมีเจาของ สวนใหญเราก็จะไปเก็บผัก ตัดไมบา ง แลวก็ลาสัตว อาศัยตามปา
บานอื่น ๆ นี่แหละ ทําไงไดเราไมมีปาติดกับหมูบานของตนเอง (จากการสัมภาษณคุณศรีวรรณ
นุกาศ)
หรืออยางบานปงเคียน ซึ่งเปนชุมชนชาวอีสานซึ่งมีพื้นที่ติดกับบานปาสักงามไดบอก
เลาถึงการใชประโยชนจากปาสาธารณะในอดีตวา “ปาเรามีอยู 3 แหง เปนปาที่เรียกวาดอยปาซาง
ที่หนึ่ง ปาดอยพระธาตุอีกที่หนึ่ง และปาที่ติดกับเขตวัดอีกที่หนึ่ง เปนเขตปาของหมูบาน รวมแลวก็
ประมาณ 183 ไร สวนใหญก็มาหาตนไมทําฟน สรางบาน แลวมันก็เปนแหลงอาหารของหมูบาน
อยางคนรุนกอน ๆ รุนพอรุนแมเราเคาจะใชประโยชนจากปาเยอะ แทบทั้งชีวิตไมตองเสียเงินหรอก
อาหารก็เก็บเอาจากปา ไมทําฟนก็ไดจากปา แทบไมตองใชตังค แตทีนี้คนเฒาคนแกเคาก็ยากจะ
ใหรักษาปาไว ที่ปาสักงามเคาก็มาคุย เพราะเปนคนบานเดียวกัน พื้นที่ติดกัน คือเขตปามันติดกัน
ถาของเคาเสื่อมของเราก็เสื่อม ของเราเสื่อมของเคาก็เสื่อม มันก็ตองพึ่งพากัน” (จากการสัมภาษณ
คุณสอน แสนคําภา)
สําหรับชาวบานปาสักงามนั้น ปาดอยหมีผูกพันอยูกับชาวบานมาเนิน่ นาน วิถชี วี ติ ของ
ชาวบานลวนเกี่ยวของกับการหาอยูหากินในปาดอยหมี ตองพึ่งพิงอาศัยปาเปนสิ่งจําเปนในการ
ดําเนินชีวิต ทั้งอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ชาวบานไดพึ่งพิงและใชประโยชนจากปาและรักษา
ปามานานกวา 40 ป ชาวบานที่นี่สามารถใชประโยชนจากปาไดตลอดทุกฤดูกาล
“แตกอนหนาฝนคนพากันเขาปา ฝนตกมา 7-8 วัน เห็ดจะออกเต็มเลย บานเรามีเห็ด
ขอนขาว เห็ดปลวก เห็ดดิน เห็ดฟาน มีเยอะแยะ มีทั้งคนในบานคนนอกบานมาเก็บกันเยอะแยะ”
ครูไมตรี ผูเฒาชาวอีสานพูดถึงปาหนาฝนที่ครึกครื้นดวยชีวิตชีวาของสิ่งมีชีวิตนอย
ใหญ ชาวบานที่อยูกับปามานานจะรูวาสิ่งไหนสามารถเก็บไปตมแกงกินได เห็ดสวนหนึ่งที่เลือก
เก็บมาจะนํามาตมแกงกินในครอบครัว ที่เหลือก็จะนําไปขายในตลาด สวนหนอไมก็เปนผลผลิตอีก
ประเภทหนึ่งที่ชาวบานไปเก็บมาในครัวเรือน และนําไปขาย โดยหนอไมจะมีมากในชวงพฤษภาคม
ไปจนถึงเดือนตุลาคมก็จะเริ่มลดลง หนอไมที่ไมถูกตัดจะแทงหนอทะลุดินเริ่มแข็ง แก พรอมที่จะ
เปนตนไผใหชาวบานใชสอยไดใน 2-3 ปถัดมา
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อยางไรก็ตามกิจกรรมของชาวบานที่เกี่ยวของอยูกับปาในแตละวัน แตละเดือนมี
รายละเอียดที่ แตกต า งกั น ออกไปมากมาย ในแงของการใชประโยชนจากปาดอยหมี จ ากการ
สัมภาษณและสังเกตตลอดชวงเวลาที่อยูในพื้นที่ศึกษาสรุปไดดังนี้
1) เปนแหลงหาอยูหากินประจําวัน “ปาดอยหมีคือตูกับขาวธรรมชาติ” ของชาวบาน
ปาสักงามและหมูบานใกลเคียง ในปาดอยหมีมีทั้งพืชและสัตวสารพัดชนิดที่กินได ทั้งผักสด และ
ผลไม เชน ผักหนาม ผักกูด ผักหวาน ผักชะอม เห็ด หนอไม กระทอนปา กลวยปา ลิ้นจี่ปา ฯลฯ
สัตวปาและแมลงนานาชนิดซึ่งเปนอาหารจานเด็ดของชาวอีสานที่ขาดไมไดในโตะอาหาร เชน ไก
ปา กระรอก กระแต กุดจี่ ตั๊กแตน แมลงมัน ฯลฯ นอกจากนั้นก็ยังเปนแหลงสมุนไพรนานาชนิดที่มี
คุณสมบัติในการรักษาโรคใครเจ็บปวยไมสบาย หรือเปนไขเล็ก ๆ นอย ๆ สมุนไพรรักษาตามแบบ
พื้นบานยังมีใหหา เชน มากระทืบโรง กําลังเสือโครง ฮอสะพายควาย จะคาน มาถอนหลัก เปนตน
“ปาในความหมายของชาวบานเดี๋ยวนี้กับแตกอนก็ยังเหมือนเดิม เปนแหลงทํามาหา
กินของเคา แตอาจจะใชประโยชนดวย เพราะคนพึ่งพาภายนอกมาก อยางมีเห็ดเยอะ แตคนก็ไม
คอยไดเขาไปเก็บสวนมากจะเปนเห็ดโคน แลวหาเห็ดตอนนี้มันก็หาไมยาก ไปซื้อเอาที่ตลาด เห็ด
ฟาง เห็ดโคนก็มีขาย เห็ดสามารถหาไดทุกฤดูกาล ไมวาจะเปนเฉพาะหนาฝน วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป
การใชประโยชนตรงนั้นก็ลดลง จะไดประโยชนทางออม คืออากาศดี สิ่งแวดลอมที่ดีในหมูบาน
เห็ดจะออกในฤดูหนาฝน หนอไมก็หนาฝน หนาแลงแลวไมคอยมี แตการใชไม ใชไดตลอดไมได
เลือก ถาตองการใชก็ใชไดเลย อยางทุกวันที่ 2 ก็ไปตัดเอาไดเลย เอารถไปใสมา เอามากักตุนไว
หลังจากเมษา พฤษภา ก็หนาฝนแลว ทุกคนก็ตองไปกักตุนไว เอาฟนมาไว”
2) แหลงไมฟนในการหุงตม พืชพรรณไมในปาดอยหมีเปนไมพื้นเมืองที่โตเร็ว การตัด
ไมเพื่อใชสอย ทําฟน เผาถาน จึงอาศัยพืชพันธุไมในปาที่มีคุณสมบัติเหมาะเปนเชื้อเพลิง เชน
ไมเสียว ไมเหียง และที่สําคัญปาเปนแหลงเก็บไมฟนไมแหงใชนึ่งขาว ตมผัก ตมแกง และเปน
เชื้อเพลิงใหความอบอุนภายในครอบครัวได เนื่องจากในสมัยกอนหมูบานยังไมมีไฟฟาใช อีกทั้ง
ตะเกียงก็เปนสิ่งที่หายากตองออกไปซื้อมาจากตลาดในเมืองเชียงราย หนทางที่จะไปก็มีแคทางเรือ
ที่ตองลองแมน้ํากกลงไปใชเวลาไปกลับทั้งวัน ชาวบานในอดีตจึงใชไมในการทําใหแสงไฟสองสวาง
“แตกอนเวลาจะออกไปทํานา ไปเลี้ยงสัตว หรือออกไปเก็บเห็ด เก็บหนอ ลาสัตวใน
ปาก็จะใชขี้ใตมาจุดไฟ มันเปนยางไมที่แข็งตัว ตนไมที่มียางตนอะไรก็ไดกรีดใหมันไหล แลวพอ
แข็งเราก็เก็บมาทําขี้ใต เอาไวจุดไฟ” (จากการสัมภาษณนายดํารงค โสมาภา)
3) เปนทําเลเลี้ยงสัตว บริเวณปากทางเขาสูปาดอยหมีจะเปนพื้นที่ท่ีติดกับที่ดินทํามา
หากินหรือนาของชาวบาน ดังนั้นบริเวณดังกลาวจึงเปนพื้นที่วางเหมาะแกการนําวัวควายของ
ชาวบานมาเลี้ยง เนื่องจากในบริเวณดังกลาวมีพืชหญาหลายชนิดที่เหมาะสําหรับเปนอาหารของ
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วัวควาย การเลี้ยงวัวควายในปาดอยหมีที่ติดกับหัวไรปลายนาของชาวบานสะดวกและไมยุงยาก
หลังจากตอนวัวควายลงพื้นที่แลวก็ปลอยใหหากินเอง ตกเย็นก็ตอนเขากลับคอก
4) เปนแหลงวัสดุ เครื่องใชไมสอยในครัวเรือน ปาดอยหมีเปนแหลงของไมใชสอยทั้ง
ในการกอสราง จักรสาน ทําเครื่องใชอุปกรณในครัวเรือน ไมวาจะเปนหวาย แซง ออ หญาแฝก
และไมไผ โดยเฉพาะไมไผหรือไมฝางนั้นเปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งเมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมา
เพราะถือเปนปจจัยที่ 4 อันเปนที่อยูอาศัยของผูคนในชุมชน ขณะนั้นชาวบานยังคงใชไมมาสราง
บา นเรื อน หรือไม ก็ สรา งคอกวั ว คอกหมู คอกเป ด คอกไก ตามแต วิ ถีของครอบครัว ยามเมื่ อ
ตองการซอมแซมบาน ไมเหียง ไมเปาะ ไมแงะ ไมตีนเปด สามารถเลือกตัดใชได แตไมบางชนิดที่
เปนไมตอ งหามหามตัด เชน ไมสองนาง ไมที่มีเถาวัลยรอบตน ไมที่ฟาผาตาย ไมที่ปลายโนมไปติด
ไมตนอื่น ไมปลายดวน ไมที่มีปลวกนกแมลงเปนกาฝาก เปนตน ไมที่ตัดจากในปาไดบางนํามาทํา
ยุงฉางขาว พวกถาดไมสําหรับนวดขาวเหนียว ครกตําขาว กี่ทอผา
5) เปนแหลงทําการเกษตร การทําเกษตรในปาดอยหมีมีทั้งทํานาปลูกขาว และทําไร
ขาวโพด หรือปลูกพืชผักสวนครัว โดยชาวบานใชปาเปนที่ดินทํากินดวยการทําการครอบครองพื้นที่
เพื่อทําเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงที่ดินทํากิน ชาวบานก็จะทําการบุกเบิกและแผวถางพื้นที่
สําหรับการทํานา ทําไร ทําสวน โดยชาวบานถือระบบกรรมสิทธิ์รวมที่ใครเมื่อจับจองที่ดินเปนของ
ตนเองแลวก็สามารถที่จะเขามาใชพื้นที่ได และจัดสรรพื้นที่ของตนเองไวเปนสวน ๆ เพื่อที่จะไดใช
หมุนเวียนในการทําเกษตรกรรมตอไป
สถานการณความขัดแยงของคนในชุมชนบานปาสักงาม: เงื่อนไขในการกอกําเนิดวาทกรรมการ
จัดการปาของชาวบานปาสักงาม
เงื่อนไขและปจจัยสําคัญที่ทําใหชาวบานปาสักงามหันมาปะทะตอสูและสรางวาท
กรรมการจัดการปาของชุมชนขึ้นมาดวยตนเองนั้นมีสาเหตุมาจากสถานการณความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน และระดับภาครัฐ ความขัดแยงทั้งสอง
ระดับเปนเงื่อนไขสําคัญที่ผลักดันใหชาวบานปาสักงามสรางกระบวนการตอสูขึ้นมา เพื่อใหไดมา
ซึ่งสิทธิตาง ๆ ที่ชุมชนควรจะได
ความขัดแยงในระดับชุมชน เมื่อแรกที่ชาวบานปาสักงามไดอพยพยายถิ่นฐานมาตั้ง
บานเรือนที่ จังหวัดเชี ยงรายในปพ.ศ. 2509 สิ่งที่ชาวบานซึ่งเปน “คนอีสาน” จากหลากหลาย
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเจอก็คือ ความขัดแยงและการปะทะกันทางความคิดในเรือ่ ง
ตาง ๆ กับกลุมคนภาคเหนือ หรือที่เรียกตนเองวา “คนเมือง” ทั้งเรื่องทั้งเรื่องทัศนคติที่มองชาว
อีสานที่อพยพมาวาเปนคอมมิวนิสต และเรื่องความขัดแยงในเรื่องการจัดการทรัพยากรเรื่องปา
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ในเรื่องทัศนคติที่มองชาวอีสานที่อพยพมาวาเปนคอมมิวนิสตนั้น เนื่องมาจากกลุมคน
เหนื อ ในหมู บ า นบริ เ วณละแวกใกล เ คี ย งเข า ใจและมองชาวอี ส านที่ อ พยพมาว า เป น กลุ ม
คอมมิวนิสตที่ดําเนินงานภายใตพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย และอพยพยายถิ่นหนีการ
จับกุมของรัฐบาลในชวงเวลาดังกลาว รวมทั้งมองวากลุมชาวอีสานที่อพยพเขามานั้นเปนผูบุกรุก
พื้นที่ดินทํากินและแยงทรัพยากรธรรมชาติของคนภาคเหนือ จากทัศนคติดังกลาวไดสงผลใหเกิด
ปญหาขึ้นระหวางชุมชนในที่สุด
“ขึ้นมาก็มีความขัดแยงกับคนเหนือ เรามามีความขัดแยงป 2510-2512 มีปญหากับ
ดงมหาวัน แถว ๆ นี้สันไทรงามก็มีบา ง สันไทรงามเปนคนยายมาจากเมืองนาน คนที่เปนคนชุมชน
นี้จริง ๆ คือหมู 12 กับหมู 1 ดงมหาวัน ที่เปนคนเหนือโดยตรง สันไทรงามตามมาป 2511 เรา
เรียกวาบานหลายหนอง คือบานฝงโนนแลวคอยเปลี่ยนเปนบานสันไทรงาม” (จากการสัมภาษณ
กํานันสมจันทร เผือกนอก)
“ที่มีปญหาอาจจะเปนเรื่องของพื้นที่บางสวน เปนเรื่องของการพลัดถิ่น เรายายมา คน
อีสานกับคนเหนือมีปญหากัน พออีสานอพยพมาเคาบอกเปนคอมมิวนิสตมีคนสื่อใหเปนอยางนั้น
ไมสามารถสรางบานตรงนั้นได เคาถือวาเปนคนอีสานที่เปนคอมมิวนิสตที่ถูกไลมาจากอีสาน
เพราะวาคอมมิวนิสต มันเกิดขึ้นที่อีสาน พี่วามันเชื่อมโยงกันหมด พอยายขึ้นมาก็บอกวาเปน
คอมมิวนิสต คนในพื้นที่เคาก็ระแวงขึ้นมา เรามาเพื่ออะไร แลวก็มีการแยงพื้นที่ทํากิน ที่ดิน คือมัน
ซื้อบาง ไมซื้อบาง บางที่ก็ยึดเอาบางก็เกิดการฆากันเยอะ ยิงกันระหวางเหนืออีสานชวง 2510 2511” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
“หมูบานสันไทรงามเราเปนคนเหนือใชมั๊ย แตกอนตอนเราเด็ก ๆ คนเฒาคนแกเคาจะ
หามเลยนะวาไมใหเราคนเหนือมาแตงงานกับคนอีสาน อยางเคาบอกเลยวาหามแตงงานกับคน
รองหวาย ไมแตงกับคนปาสักงาม ปงคียน ไมแตงกับคนลาว สื่อกันไมเคยเขาใจกันเลย 20 กวาป
กอน ถาอีสานมาแอวคนเหนือคนเหนือก็จะตี คนเหนือมาแอวบานคนอีสานคนอีสานก็จะตี ตองให
ผูเฒาของแตละหมูบานตางมาผูกเสี่ยวกัน เอาคนที่มีเรื่องกันมาผูกเสี่ยวกัน เดี๋ยวนี้จะมีการผูก
เสี่ยวกัน หมู 5 หมู 6 หมู 5 ฆากับหมู 6 หมู 1 ไปเที่ยวดอยศิริก็โดนฆา วิธีผูกเสี่ยว ผูกเชือกสั่ง
สอนกัน ใหคนวัยรุนไมคอยมีการตีกัน เดี๋ยวนี้ก็จัดที่วัดสันไทรงามเอาคนอีสาน คนเหนือ มารวม
พิธีกันมากินไกกัน แลวก็ดี จัดทุกป” (จากการสัมภาษณคุณศรีวรรณ นุกาศ ชาวบานหมูบาน
สันไทรงาม)
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“อยางมีความขัดแยงก็เอาพอหลวงมาคุยกัน อยางเด็กมันไปตีกันก็เอาพอหลวงไป
เคลียรหรืออยางพี่นองไปลักลอบตัดไมที่พี่จับมาพอหลวงหมู 5 ก็ไปคุยกับพอหลวงหมู 9 ก็บอกวา
มติในที่ตําบลเราคุยกันแลว แตทําไมลูกบานคุณมาทําอยางนี้ หมูบานหนึ่งก็ตองมีมาประชุมกันคุย
กันถาตกลงกันไมไดก็ตองคุยกันทางกฎหมาย แตสวนใหญจะคุยกันได เพราะพยายามจะไมยุง
เกี่ยวกับทางการ” (จากการสัมภาษณกํานันสมจันทร เผือกนอก)
การปะทุขึ้นของความขัดแยงระหวางคนอีสานในหมูบานปาสักงาม และคนเหนือใน
บริเวณพื้นที่ใกลเคียงเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งเมื่อป พ.ศ. 2516 เมื่อชาวบานปาสักงามไดกําหนด
พื้นที่ปาสาธารณะของหมูบานที่ติดกับวัดจํานวน 15 ไร ที่เรียกวา “ปาดอยหมี” เปนเขตอภัยทาน
และตอมาในป พ.ศ. 2528 ถนนเขาออกหมูบานเริ่มสะดวกสบายมากขึ้น เจาหนาที่รัฐจากกรม
ชลประทานไดเขามาสํารวจปาดอยหมี อางการสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมสรางอางเก็บน้ํา ทําการตัด
โคนตนไมใหญกวา 300 ไร เพื่อวางกลองสองหาแนวระดับสันอางเก็บน้ํา หลวงพอประคจา
ปยชิมโม พระธุดงคจากอีสาน และชาวบานจึงพรอมใจกันยายสํานักสงฆจากบริเวณโรงเรียนขึ้นไป
อยูบริเวณปาดอยหมี พรอมประกาศเขตปาที่เหลือ 800 กวาไร เปนเขต “ปาอภัยทาน” ทั้งหมด เพื่อ
ปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปา
จากการกันพื้นที่การใชประโยชนจากปาประมาณ 800 กวาไรของหมูบานปาสักงาม
เปนปาอภัยทานทําใหหมูบานขางเคียงที่เคยใชประโยชนจากปารวมกันไดถูกกันพื้นที่ไมใหเขามา
ใชประโยชน ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่ชาวบานตองการขยายพื้นที่ทํากิน เพื่อปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวสงขายนายทุน การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่เปนที่พึ่งพิงของชาวบาน
ตําบลงมหาวันจึงเกิดขึ้น
“ตอนนั้นบานปาสักงามเคามากันพื้นที่ 800 - 900 กวาไรเปนพื้นที่ปา อภัยทานหมด
เลย เราก็ใชปาลําบาก เพราะตองทําขาวโพด ตอนนั้นรายไดจากการตัดฟนสงโรงบมยาก็ดี ปาก็
เขาไปใชไมได มันเคยใชได แลวเคามาประกาศแบบนี้มันก็แปลก มีสิทธิอะไรหละ ยอมรับวาตอน
นั้นก็โกรธกันอยู แตตอนนี้คุยกันรูเรื่องแลวนะ เราก็เอาคนบานเราไปคุยเลย คนใหญ ๆ ผูใหญบาน
ผูใหญที่นาเคารพ ไปบอกวาตองแบงนะ ยึดไปหมดเลยไมได เคาก็เลยยอมแบงปาใหพวกเราดูแล
ปาตรงบานเราเราก็ตองดูแล เคาก็เอาไปแคปาตรงบานเคา เอาทั้ง 800 เปนไปไมได ” (จากการ
สัมภาษณผูใหญบา นกองคํา นัยติ๊บ ผูใหญบานบานดงมหาวัน)
เมื่อปาถูกแบงและกันพื้นที่ไวสําหรับหมูบานปาสักงาม หมูบานที่ไมไดติดกับผืนปาจึง
เกิดปญหาในเรื่องการใชทรัพยากร หมูบานสันไทรงามเปนหมูบานหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางสูง
เนื่องจากหมูบานไมมีพื้นที่ติดปา ตองอาศัยผืนปาของหมูบานอื่นรวมกัน ดังนั้นเมื่อหมูบานปาสัก
งามกั น พื้ น ที่ ไ ว เ ป น ของหมู บ า นตนโดยเฉพาะ หมู บ า นสั น ไทรงามจึ ง ไม มี ผื น ปา ที่ จ ะเข า ไปใช
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ประโยชนได ทําใหความขัดแยงระหวางคนอีสานบานปาสักงาม กับคนเหนือหมูบานขางเคียงปะทุ
ขึ้นมาอีกระลอกหนึ่ง
“เกิดปญหามากเลยตอนนั้นเราไมมีปาใช ที่ดินเราก็ถูกนายหนากวานซื้อไปใหผูมี
อิทธิพล มันมีเงินใชแตแปบเดียวก็หมด พอเงินหมดทีนี้ที่ทําดินก็ไมพอ ปาที่เคยเขาไปอาศัยเพื่อให
มีชีวิตอยูก็ไมมีเขาบานอื่นก็ไมได เราเขาไปคุยกับผูใหญบานปาสักเคาก็ไมยอม ตอนนั้นชาวบาน
เกิดปญหากันเยอะ ถึงขั้นเกลียดไมมองหนากันเลยก็มีนะ ปามันเคยเปนของรวมกันใชมั๊ย แลว
ทําไมคุณมาทําอยางนี้” (จากการสัมภาษณนายประสิทธิ์ อินไชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลดงมหาวัน สมาชิกหมูบานสันไทรงาม)
“อยางสันไทรงามไมมีปา แตกอนใชปากับหมู 1 พอกันที่ แลวก็มีไปทํามาหากินกับ
พื้นที่ปาสักงามบาง ตอนแรกก็มีบางก็แกปญหากันไป เดี๋ยวนี้ก็ยังมีไปรุกล้ําบาง”
“เช น หมู 1 กั บ หมู 12 บ า นดงมหาวั น หมู บ า นสั น ไทรงาม ชาวเหนื อ ในละแวก
ใกลเคียงสวนใหญมองชาวอีสานซึ่งเขามาจับจองพื้นที่ในภาคเหนือ หรือบริเวณหมูบานปาสักงาม
เปนผูบุกรุกพื้นที่ มีปญหามีเยอะ สันไทรงาม ดงมหาวัน โดนปาสักงามจับหมด รองหวายก็ไปจับ
ไดประมาณ 3 ครั้ง สันไทรงาม 4 ครั้ง ทั้งรถอีแตน ทั้งไม เคาไปตัดไมไผ เคาถือวาเคาใชตรงนี้มา
นานแลว เคาก็ลักลอบมาตัด” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชน
บานปาสักงาม)
ความขัดแยงเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อประมาณป พ.ศ. 2530 เมื่อชาวอีสานหลายคนที่ยาย
ภูมิลําเนามาอยูภาคเหนือถูกยิงเสียชีวิตลง ไมวาจะเปนผูวาราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภูมิลําเนา
เปนคนอีสานถูกยิงตายที่อําเภอเชียงแสน ผูกํากับศรีเดษฐ ภูมิประมัน ไดถูกฆาตกรรมเสียชีวิตลง
การที่ชาวบานในหมูบาน นายบุญสง นัยติ๊บ ที่ถูกสงใหไปเปนผูใหญบานที่หมูบานดงมหาวันถูกฆา
ตาย หรือแมกระทั่งเหตุการณที่นายทรงธรรม ปญญาดี ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
เชียงรายในชวงเวลานั้น ไดประกาศวาจะอพยพคนอีสานกลับถิ่นฐานบานเกิดใหหมด ลวนเปน
ชนวนสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยง และการปะทะกันระหวาง “คนเมือง” ในหมู 1 และหมู 12
บานดงมหาวัน บานสันไทรงาม และ “คนอีสาน” ในชุมชนปาสักงาม ความขัดแยงทั้งหมดไดทําให
กลุมชาวบานภาคเหนือกลุมหนึ่งลอมปดหมูบานปาสักงามและหมูบานของคนอีสานใกลเคียง และ
นําไปสูการพูดคุยเพื่อแกสถานการณความขัดแยง โดยชาวบานปาสักงามไดตัดสินใจไปหา
นายยวง เอี่ยมศิลา ซึ่งเปนคนรูจักที่อาศัยอยูในพื้นที่ภาคอีสานดวยกัน และนายยวง เอี่ยมศิลา ยัง
เป น ที่ เ คารพนั บถื อ ของชาวบ า นป า สั ก งาม ที่ สํา คั ญ ยัง ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมือ งเปน ผูแ ทน
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของกรุงเทพมหานคร ชาวบานจึงทําการขอรองนายยวงใหพาไปหา
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในชวงเวลาดังกลาว เพื่อยุติปญหาดังกลาว ในกระบวนการ
พูดคุยในครั้งนั้นประกอบไปดวยนายทรงธรรม ปญญาดี เปนผูแทนจังหวัดเชียงราย นายยวง
เอี่ยมศิลา เปนตัวแทนของคนภาคอีสาน และครูโฮม ตัวแทนของชาวบานปาสักงาม ซึ่งผลของการ
ไปเจรจากับจอมพลถนอม กิตติขจร นั้นนายกรัฐมนตรีก็ไดเพียงแคสั่งบุคลากรใหไปตรวจสอบวา
ชาวบานในชุมชนปาสักงาม และชาวอีสานในพื้นที่ใกลเคียงเปนคอมมิวนิสตจริงหรือไมเทานั้น แต
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังไมดับไป และพรอมครุกรุนขึ้นใหมไดทุกเวลา
ความขั ด แย ง ในระดั บ ภาครั ฐ เป น อี ก เงื่ อ นไขหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ช าวบ า นลุ ก ขึ้ น มาสร า ง
กระบวนการตอสูตาง ๆ โดยความขัดแยงที่เกิดกับเจาหนาที่ของภาครัฐในเบื้องตนนั้นอยูที่เรื่องการ
ถูกมองเปนคนอื่น ดวยความที่เปนคนตางถิ่นที่อพยพยายมาจากภาคอีสานชวงที่มีการขับไลพรรค
คอมมิวนิสตออกจากปาจึงถูกมองวาชาวอีสานที่อพยพมาอาจจะเปนกลุมคนที่เปนพรรคพวก
เดียวกับคอมมิวนิสต ดังนั้นชาวบานจากปาสักงามจึงมักจะถูกจับตามองและถูกปฏิบัติในฐานะ
เปนคนตางถิ่นที่มักจะไมไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเหมือนคนอื่น ๆ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของทางภาครัฐนั้นมีจุดเริ่มตนขึ้นจากนโยบายปา
ไมจากสวนกลางที่ถือวาที่ดินที่มีปาไมทุกประเภทเปนผืนปาที่รัฐเปนเจาของครอบครอง เปนพื้นที่ที่
ทางรัฐ เรียกวาพื้นที่ปา นสร. หรือพื้นที่ครอบครองของรัฐ ดังนั้นชาวบานจึงไมสามารถครอบครอง
พื้นที่ดังกลาวได และดวยวิถีชีวิตของชาวบานที่ตองพึ่งพิงอยูกับปา ทําใหชาวบานมักจะเขาปาไป
เพื่อเก็บของปา ลาสัตว รวมทั้งตัดไมเพื่อมาสรางบานเรือนอยูเปนปกติ ทําใหเจาหนาที่กรมปาไม
จังหวัดเชียงรายที่รับนโยบายมาสวนกลางเขาทําการจับกุม และนํากําลังมาจับชาวบานที่ตดั ไม นํา
ไมมาสรางโรงเรียน มาสรางบานเรือนที่อยูอาศัยที่ทํามาหากิน
“ทางหมูบานก็บอกวาไมเอา พื้นที่ทั้งหมดเราจัดการเอง เราก็ตอสู บอกวาปาตรงนี้ก็
ปาของเรา แตเราก็พยายามกดดัน ถูกจับเราก็กดดันเอาคนของเราคืนมา เราก็ประกาศปาไมหาม
เขามายุงเกี่ยว มาจับเราทําไม ไมใหเกียรติชาวบานในฐานะที่เคาเคยดูแลปากันมานาน มันก็มีการ
เจรจา ก็เลยตั้งคณะกรรมการ กฎกติกาขึ้นมา ประกาศใหรูวาปาตรงนี้เปนของปาสักงามนะ เอา
กฎระเบียบกติกาตรงนี้ไปใหปาไม เรามีแผนนโยบายอยางนี้ มีการจัดการ มีการฟนฟู มีการจัดการ
แนวกันไฟ ปาไมเคาก็ไปดู” (สัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสัก
งาม)
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กระบวนการตอสูมันเกิดเพราะระบบการจัดการของภาครัฐ ความไมเปนธรรม ทําไมพี่
นองเราใชประโยชนจากปาไมได ใชปาปาไมก็จับ ตัดไมมาสรางบานก็จับ ความเปนธรรมอยู
ตรงไหน ตอสูเพราะความขัดแยงกับความไมเปนธรรม พื้นที่ปาเปนพื้นที่ นสร. เปนพื้นที่ของรัฐ แต
เราก็ขอจัดการเอง แตกอนพื้นที่ตรงนี้เปนปาสงวนนะ สวนหนึ่งเปนปาสงวนแหงชาติ อีกสวนหนึ่ง
ไมใช ที่ปาสักงามดานนึงเปนปาสงวน อีกดานไมใช ดานหนึ่งออก นส.3 ได อีกดานไมได ถาจะ
ออกก็คือ สปก.4-01 ในพื้นที่ตรงไหนก็ตามจะเปนเขตปาสงวนหรือไมก็ตามพี่นองชวยกันดูแล”
(สัมภาษณคุณพิชัย พูลเพิ่ม คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
ประกอบกับในชวงเวลาประมาณป พ.ศ. 2516 เมื่อรัฐบาลไทยไดใหสัมปทานปาไมสัก
และไมเบญจพรรณกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งในบริเวณหมูบานปาสักงามและใกลเคียง โดยบริษัทที่
ไดรับสัมปทานไมไดตัดไมตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนด และยังไดจางแรงงานชาวบานทําการเลื่อยไมสง
ขายบริษัท ทําใหปาไมในบริเวณหมูบานเริ่มเสื่อมโทรมและสูญหายไป
“ขอเท็จจริงสวนหนึ่งก็อาจจะเปนเพราะพวกเราชาวบานเองดวยก็ไดที่ปามันเริ่มหมด
พวกเรามามือเปลาหรือที่เรียกวามาตายเอาดาบหนา พวกเราตองการบาน ตองการที่ทํากิน พวก
เราจึงมีความจําเปนตองถางปาตัดตนไม ที่เราตัดก็เอามาสรางบาน สวนที่ดินที่ไดมาอยางมากก็
แคคนละประมาณ 5-6 ไร เทานั้นเอง คือมันเหนื่อยทําไมไหว ที่เราทําก็เปนพื้นที่สัมปทานปา
ตนไมใหญ ๆ เขาตัดไปแลวทั้งนั้น บางครั้งคนภายนอกเขามาลมไมใหญหลายคน เบงอิทธิพลขอ
ซื้อบาง พอไมใหก็ลักตัดกันตอนกลางคืน พอทะเลาะกันก็กลั่นแกลงสารพัด ใสความวาเปนคนลาว
พูดอีสานเปนคอมมิวนิสต ชาวบานบางคนก็ไปรับจางเลื่อยไมตัดไมขายใหกับบริษัทที่ทําสัมปทาน
ก็มีเยอะแยะ” (จากการสัมภาษณพอยุทธ จุลจุมพงษ ประธานเครือขายปาชุมชนบานปาสักงาม
ในสมัยแรก)
นอกจากการรับจางตัดไมเลื่อยไมขายนายทุนแลว ชาวบานสวนหนึ่งก็ยังคงดํารงชีพ
ดวยการทําเกษตรกรรม โดยในชวงเวลาดังกลาวชาวบานปาสักงามจะนิยมการทํานามากกวาการ
ปลูกพืชไร เชน การปลูกขาวโพด ปลูกปอ และปลูกมันสําปะหลัง เนื่องจากในอดีตถนนและการ
คมนาคมในหมูบานยังไมสะดวก มีแตการโดยสารทางเรือเทานั้น การสงขายขาวโพดจึงยังไมเปนที่
นิยมในหมูบาน แตเมื่อพ.ศ. 2523 รัฐบาลไดทําการตัดถนนยุทธศาสตรสายเชียงราย-พญาเม็งรายเชียงของ ขึ้นมาเพื่อการคมนาคม พอคาคนกลางจึงเขามารับซื้อขาวโพดในหมูบาน ชาวบานจึงหัน
มาขยายพื้นที่ทําไรขาวโพด และบุกเบิกพื้นที่ปามากขึ้น ประกอบกับนโยบายของทางรัฐเมื่อในชวง
ป พ.ศ. 2518 – ป พ.ศ. 2520 ที่ผานมาไดสงเสริมและประกาศใหประชาชนในประเทศไทยทําการ
ปลูกพืชเชิงพาณิชยเพื่อการคา โดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว ปอ และมันสําปะหลัง ประชากรใน
หลายภาคจังหวัดก็ทําการขานรับนโยบายปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว ไมเวนแมแตชาวบานปาสัก

107

งามที่จังหวัดเชียงราย ชาวบานสวนหนึ่งที่เคยปลูกขาวโพดฝกออนประปรายก็หันมาปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว ปอ และมันสําปะหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล การทําไรของชาวบานก็ไดเปลี่ยนจาก
การทําไรเพื่อการยังชีพเปนการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายเพียงอยางเดียว และพื้นที่ทําไรตาง ๆ ทั้ง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไรปอ ไรมันสําปะหลังไดคอย ๆ ขยายเพิ่มขึ้นกลืนกินผืนปาที่ชาวบานใชเก็บเห็ด
เก็บหนอไมมากขึ้น เนื่องจากชาวบานไดทําการขยายที่ดินทํากินเพื่อปลูกพืชไรมากขึ้น ชาวบานที่มี
กําลังมากและมีเครื่องทุนแรงก็สามารถบุกเบิกพื้นที่ปาไดมาก จนพื้นปาที่กันไวสําหรับเปนพื้นที่ทํา
กินแทบจะไมมีตนไมใหญเหลืออยูใหปลูกทํากินอะไรได ชาวบานจึงรุกเขาสูพื้นที่ปาสาธารณะของ
หมูบานในที่สุด
ในเวลาใกลเคียงกันประมาณป พ.ศ. 2524 พอเลี้ยงจากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
ลําปาง ไดเขามาทําสัมปทานปาไมอีกครั้งหนึ่ง โดยเปนสัมปทานโรงบมยาและสัมปทานขุดเจาะ
น้ํามันยาง ในครั้งนี้บริษัทไดนําชางเขามาชักลากไมสักที่โดนสัมปทาน และมีการขุดเจาะน้ํามันจาก
ไมยางตามที่ไรนา โดยจางผูชายในหมูบานบางสวนเปนรายวันไปตัดไม เผาถาน ตามขนาดที่สั่ง
เพื่อสงใหบริษัท นอกจากนั้นก็ยังมีชาวบานบางสวนไปลักลอบตัดไมเพื่อขายกับตัวบริษัทเองอีก
ดวย ในขณะที่ชาวบานผูหญิงบางสวนจะไปทํางานรับจางในโรงงานบมยา เพื่อคัดใบยาสูบ หรือนํา
ใบยาสูบไปเรียงในเตาบมยา
นอกจากนี้ ยังมีชาวบานบางสวนไดทําการลักลอบตัดไมใหญ เพื่อนําไปขายนายทุนที่
ในเมืองเชียงราย โดยมีการใชเครื่องทุนแรงตาง ๆ ทั้งรถไถ และเครื่องยนตในการตัดเลื่อยไม ทําให
การตัดไมเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว และไดปริมาณมากขึ้น อีกทั้งชาวบานบางสวนก็เริ่มที่จะใชไม
เนื้อแข็งในการนํามาสรางที่อยูอาศัย และที่ทํามาหากิน เริ่มมีการนําไมใหญมาทําเสาบาน แปรรูป
ไมมาทําผนังและพื้นบาน และลอมรั้วพื้นที่ทํากิน ทั้งที่นาและที่ไร
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงตา ง ๆ ที่เ กิดขึ้ นในหมูบาน ทําใหปา ซึ่งเคยเปนแหลง
ทรัพยากรสําคัญของชาวบานถูกนําไปเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทําใหปาไมใน
ชวงเวลาดังกลาวลดนอยลงไปจนกลายเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในที่สุด
“ลักลอบตัดไมขายบริษัท ตัดเลื่อยขายคนไปสรางบาน ขายนายทุนบาง ปามันก็
ลดลง สาเหตุที่ปาหมด 1 ขาย เราตองยอมรับวาชาวบานยากจน อีกสวนก็คือนโยบายสัมปทาน
กับขยายพื้นที่ปลูกขาวโพดมัน ปอสงออก ชาวบานเคาตองการพื้นที่เยอะเพื่อปลูก เคาก็ถางพื้นที่
ปาหมด ถาจะพูดกันตรง ๆ ถาชาวบานไมไดประโยชนจากปาก็คงไมมีผลกระทบอะไรมากมาย เรา
มีที่ดินเปนของตนเอง ที่นามันก็มีพืชมีอะไรที่สามารถดํารงชีวิตอยูได” (จากการสัมภาษณคุณพิชัย
พูลเพิ่ม คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
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จากป ญ หาป า ที่ สู ญ หายไปและเสื่ อ มโทรม ทํ า ให ภ าครั ฐ มองว า สาเหตุ เ กิ ด จาก
ชาวบานเขาไปรุกล้ําพื้นที่ปาจนเกิดความเสียหาย จึงสั่งการลงไปยังพื้นที่ใหทําการกันพื้นที่ปาออก
จากชาวบานใหเร็วที่สุด หากชาวบานคนใดขัดขืนก็ใหทําการจับกุมไดทันที ปรากฏการณดังกลาว
สงผลใหความขัดแยงระหวางชาวบานกับภาครัฐมีความรุนแรงมากขึ้น และนําไปสูการลุกขึ้นมา
สรางกระบวนการตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งการดํารงอยูในพื้นที่ไดอยางแตกต าง โดยเฉพาะความ
ขัดแยงกับภาครัฐนั้นไดเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากนโยบายการจัดการปาของ
ภาครัฐที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม
วาทกรรมวาดวย “ปา” และ “การอนุรักษ”
ภายหลังที่มีการประกาศนโยบายปาไมในป พ.ศ. 2484 ที่วา “ปา” คือพื้นที่ที่ยังไมมี
ใครเปนเจาของตามกฎหมายที่ดิน ภาครัฐก็พยายามผลักดันใหคนที่อยูในปาแยกออกจากปา และ
ใหชาวบานที่ครอบครองปาทําการคืนผืนที่ดินดังกลาวนั้นใหกับภาครัฐ รัฐก็ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ
การอนุรักษปาไมเพิ่มเขามา
ในป พ.ศ. 2503 รั ฐ เริ่ ม ออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม คื อ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 ตามดวยพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 โดยการสนับสนุนแนวคิดจากสหประชาชาติ และ IUCN (International Union for
Conservation of Natural Resource สหภาพวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ) ใหสงวน
พื้นที่พรอมทั้งพืชและสัตวซึ่งงดงามนาสนใจเปนพิเศษใหประชาชนไดชื่นชมและเพื่อรักษาพื้นที่ที่
ยังไมถูกรบกวนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยหามมนุษยเขาไปอยูอาศัยหรือรบกวนอยาง
เด็ดขาด
การปฏิ บั ติ ง านของกรมป า ไม ภ ายใต ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ป า ไม ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู ทั้ ง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2503 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ยังปรากฏวาพื้นที่ปาของประเทศลดลงอยาง
ตอเนื่อง ในที่สุดรัฐบาลจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ดําเนินการ
จัดรางนโยบายปาไมแหงชาติขึ้น
นโยบายปาไมแหงชาติถูกประกาศใชในป พ.ศ. 2528 โดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3
ธันวาคม 2528 กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยในอัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
แบงเปนปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 15 และปาเพื่อเศรษฐกิจรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ตอมาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (ป 2535 – 2539) ไดมีการปรับเปลี่ยนสัดสวน
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ตัวเลขใหมโดยใหพื้นที่ปาอนุรักษเปนรอยละ 25 และปาเศรษฐกิจเปนรอยละ 15 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ นอกจากนั้นนโยบายปาไมยังกําหนดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมดวยการจัดการ
ปาไม และโรงงานเยื่อกระดาษ กําหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35% ขึ้นไปไวเปนพื้นที่ปา
ไมโดยไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยมติของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2528 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 นั้นกําหนดจากปจจัยดานกายภาพ 6 ประการดวยกัน ไดแก
ความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ําทะเล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะหิน และพืช
พรรณหรือปาไม จําแนกเปน 5 ระดับชั้นคุณภาพคือ ลุมน้ําชั้น 1A 1B ลุมน้ําชั้น 2, 3, 4 และ 5 โดย
มีมาตรการการใชประโยชน ดังตอไปนี้
1. ลุมน้ําชั้น 1A
1.1 หามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมเปนรูปแบบอื่นอยางเด็ดขาด เพื่อรักษา
ไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารอยางแทจริง
1.2 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของบํารุงรักษาปาธรรมชาติที่มีอยู ระงับการ
อนุญาตทํา ไมโ ดยเด็ดขาด และใหปองกันการลักลอบตัดตน ไม
ทําลายปาอยางเขมงวดกวดขัน
1.3 บริเวณใดที่ไดกําหนดเปนลุมน้ําชั้นที่ 1A แลวหากภายหลังสํารวจ
พบว า เป น ที่ ร กร อ งว า งเปล า หรื อ ป า เสื่ อ มโทรม หน ว ยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาทดแทนตอไป
1.4 บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยูดั้งเดิมอยางถาวรแลว ใหหนวยงานที่
เกี่ย วขอ งจั ดทํ า ที่ทํา กิน ใหเ ปน การถาวร เพื่ อไมใหโ ยกย ายและ
ทําลายปาใหขยายขอบเขตไปอีก
2. ลุมน้ําชั้น 1B
2.1 พื้นที่ใดที่มีการเปลี่ยนสภาพเพื่อประกอบการกสิกรรมไปแลว ให
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งร ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดการใช ที่ ดิ น ให
สอดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม
2.2 บริเวณใดไดรับการพัฒนาเพื่อทําแหลงพักผอนหยอนใจรูปแบบตาง
ๆ ไปแลวหากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะตองวางแผน
การใช ที่ ดิ น ให ส อดคล อ งกั บ สภาพธรรมชาติ ใ นลั ก ษณะที่
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เอื้ อ อํ า นวยต อ การรั ก ษาดุ ล ยภาพทางนิ เ วศน แ ละการอนุ รั ก ษ
ธรรมชาติ
2.3 บริ เ วณพื้ น ที่ ใ ดที่ ไ ม เ หมาะสมต อ การเกษตรหรื อ การพั ฒ นาใน
รูปแบบอื่นใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ําลําธารอยางรีบดวน
2.4 ในกรณีที่ตองการกอสรางถนนผานเขาไปในพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้ หรือ
การทําเหมืองแร หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการตองควบคุมการ
ชะลางพังทลายของดิน ในบริเวณโรงการเนื่องจากการปฏิบัติการ
ในระหวางดําเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการมิใหลงสูแหลง
น้ํา จนเกิดอันตรายแกสัตวน้ําและไมสามารถนํามาอุปโภคบริโภค
ได
2.5 ในกรณีที่สวนราชการจําเปนตองใชที่ดินอยางหลีกเลี่ยงไมไดใน
โครงการสํ า คั ญ ต อ เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของชาติ ให ส ว น
ราชการเจาของโครงการเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดทํา
รายงานวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการเสนอตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป
3. ลุมน้ําชั้นที่ 2
3.1 การใชพื้นที่ทํากิจกรรมปาไมและเหมืองแร ควรอนุญาตใหได แต
ตองควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขัน และเปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกพื้นที่
ตนน้ําลําธารและพื้นที่ตอนลางอยางเด็ดขาด
3.2 หลีกเลี่ยงการใชที่ดินเพื่อกิจการดานการเกษตรกรรมอยางเด็ดขาด
3.3 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาในบริเวณที่ถูกทําลาย
โดยรีบดวน
4. ลุมน้ําชั้นที่ 3
4.1 การใชพื้นที่ทํากิจกรรมปาไมและเหมืองแร ควรอนุญาตใหได แต
ตองควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลักอนุรักษ
ดินและน้ํา
4.2 การใชที่ดินเพื่อการกสิกรรมควรปฏิบัติดังนี้
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(ก) บริเวณที่ดิน ลึกกวา 50 เซนติเมตร ใหใชปลูก ไมผล ไม
เศรษฐกิ จ และพื ช เศรษฐกิ จ ยื น ต น อื่ น ๆ ได ต ามความ
เหมาะสม แตตองใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่ถูกตอง
(ข) บริ เ วณที่ ดิ น ลึ ก น อ ยกว า 50 เซนติ เ มตร ที่ ไ ม เ หมาะกั บ
กิจกรรมทางกสิกรรม สมควรใชเ ปนพื้น ที่ปา ไม หรือทุง
หญาเลี้ยงสัตว
5. ลุมน้ําชั้นที่ 4
5.1 การใช พื้ น ที่ทํ า เหมือ งแร ปา ไม และกิจ การอื่น ๆ ใหอนุ ญาตได
ตามปกติโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด
5.2 การใชที่ดินเพื่อการเกษตรตองปฏิบัติดังนี้
(ก) บริเวณที่มีความลาดชัน 18 – 25 เปอรเซ็นต และดินลึก
นอยกวา 50 เซนติเมตร สมควรใชเปนพื้นที่ปาไมและไม
ผล โดยการวางแผนการใชที่ดินตามมาตรการอนุรักษดิน
และน้ํา
(ข) บริ เ วณที่ มี ค วามลาดชั น 6-18 เปอร เ ซ็ น ต ควรจะใช
เพาะปลูกพืชไรนา โดยมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
6. ลุมน้ําชั้นที่ 5
6.1 การใช พื้ น ที่ทํ า เหมื อ งแร ปา ไม และกิจ การอื่น ๆ ใหอนุ ญาตได
ตามปกติ
6.2 การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตองปฏิบัติดังนี้
(ก) บริเวณที่มีดินลึกนอยกวา 50 เซนติเมตร ควรใชเปนพื้นที่ใน
การปลูก พื ช ไร ป า เอกชน ไม ผล และทุง หญ า เลี้ย งสั ต ว
หรือที่พักผอนหยอนใจ
(ข) บริเวณที่มีดินลึกมากกวา 50 เซนติเมตร ควรใชเปนพื้นที่
ปลูกขาวและพืชไร และตองระมัดระวังดูแลรักษาอยา ง
สม่ําเสมอ
6.3 กรณีที่จะใชดินในชั้นคุณภาพนี้เพื่อการอุตสาหกรรมควรหลีกเลี้ยง
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง หนวยงานที่เกี่ยวของในที่น้ี
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หมายถึง กรมปาไม กรมทรัพยากรธรณี กรมประชาสงเคราะห กรม
พั ฒ นาที่ ดิ น กรมชลประทาน กรมทางหลวง สํ า นั ก งานเร ง รั ด
พั ฒ นาชนบท สํ า นั ก งานคณะกรรมการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหง ชาติ กรมที่ ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด โครงการหลวง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตามหลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ดั ง กล า ว ส ง ผลให รั ฐ บาลออกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ในลําดับตอมา เพื่อจําแนกเขตการใชประโยชนใน
ทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยแบงเปนปาอนุรักษ (โซน C) ปาเศรษฐกิจ
(โซน E) และพื้นที่เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) โดยมีมาตรการใชประโยชนดังนี้
1. ปาอนุรักษ (โซน C)
1.1 ห า มใช ป ระโยชน ถ า มี ค วามจํ า เป น อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ให เ สนอต อ
คณะรัฐมนตรีเปนราย ๆ ไป สวนที่อนุญาตไปแลวเมื่อหมดอายุไมตองตอ
ใหอีก ยกเวนการสํารวจแร การทําเหมืองแร และการระเบิดหิน ใหทําได
ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.2 พื้นที่ปาเสื่อมโทรม ใหปลูกปาโดยเร็ว
1.3 ถาอพยพราษฏรออกได ใหอพยพและปลูกปา ถาอพยพไมไดหาทางไมให
ชุมชนขยายตัว
1.4 จัดทําแนวเขตปาอนุรักษในพื้นที่ และประกาศเปนเขตปาอนุรักษตาม
กฎหมาย
2. ปาเศรษฐกิจ (โซน E)
2.1 สงเสริมใหมีปาชุมชน
2.2 ใหหนวยงานของรัฐบาลปลูกปาไมมีคาทางเศรษฐกิจ
2.3 สงเสริมการปลูกปาเอกชน
3. พื้นที่เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A)
3.1 ใหใชพื้นที่ใหถูกกฎหมาย
3.2 หลีกเลี่ยงการใชเพื่ออุตสาหกรรมหรือการตั้งชุมชน (บุญตา สืบประดิษฐ
2542)
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เมื่อรัฐประกาศนโยบายการอนุรักษปาโดยแยกคนออกจากปา เพราะมองวา
สาเหตุที่ปาลดลงเนื่องมาจากการตัดไมทําลายปาของชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ปา เพื่อขยาย
พื้นที่เกษตรกรรม และการทําไรเลื่อนลอย ก็นําไปสูการปะทะกันของวาทกรรมวาดวยเรื่อง “ปา”
และ “การอนุรักษปา” ที่แตกตางกันระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่น ไมเวนแมแตชาวบานปาสักงามที่
ตองออกมาปะทะตอสูกันทางวาทกรรมเรื่องการจัดการปา เนื่องจากเจาหน าที่ของกรมปาไม
จังหวัดเชียงรายที่ทําหนาที่ดูแลและรับนโยบายมาจากกรมปาไมสวนกลางในการเขามาดูแลและ
จัดการปา ให เ ปน ไปตามนโยบายหลักของรัฐ การเขา มาจัดการและขับไลช าวบา นที่เ ขา มาใช
ประโยชนจ ากป า ดอยหมี ซึ่ ง รั ฐถือว า เปน พื้น ที่ ปา ที่อยู ใ นความควบคุม ดูแ ลของทางรั ฐ ทํา ให
ชาวบานปาสักงามสรางกระบวนการในการตอสูและปะทะกันทางวาทกรรมวาดวยเรื่องการจัดการ
ปาขึ้นมา
ปาอภัยทาน: วาทกรรมของชาวบานบนเสนทางการจัดการปา
จากความขัดแยงระหวางชาวบานปาสักงาม กับชาวบานในพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งกับ
ภาครัฐและเจาหนาที่ของทางรัฐ ทําใหชาวบานปาสักงามพยายามจะตอสู และตอรองเพื่อใหชุมชน
ของตนสามารถดํ า รงอยู ไ ด ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ม ใ ช บ า นเกิ ด และมี สิ ท ธิ ใ นด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจที่ชาวบานจะสูญเสียไปจากนโยบายการ
จัดการปา และการอนุรักษปาของทางภาครัฐ กระบวนการหรือปฏิบัติการแรกที่ชาวบานใชในการ
ตอสูกับความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ การจัดการปาภายใตกุศโลบายของปาอภัยทาน เมื่อ
ชาวบานถูกเจาหนาที่ปาไมจังหวัดเชียงรายขับไลออกจากปา เนื่องมาจากถูกมองวาเปนผูบุกรุก
และล้ําผืนปา อีกทั้งยังทําใหผืนปากลับที่เคยอุดมสมบูรณเสื่อมโทรม ชาวบานจึงสรางกระบวนการ
จั ด การป า ด ว ยตนเอง ด ว ยการนํ า วั ด ขึ้ น ไปสร า งในป า ดอยหมี และให พื้ น ที่ ติ ด วั ด เป น เขตป า
อภัยทาน หามบุคคลใดเขาไปใชปากอนไดรับอนุญาต ในแรกเริ่มนั้นชาวบานไดกันขอบเขตพืน้ ทีป่ า
อภัยทานไวเพียง 15 ไรเทานั้น เพื่อหวังใหเปนจุดเริ่มตนของการฟนฟูปา แตหลังจากนั้นทาง
เจาหนาที่รัฐก็ไดสงคนมาทําการสํารวจปาดอยหมี เพื่อเตรียมสรางอางเก็บน้ํา และทําการตัดโคน
ตนไมใหญกวา 300 ไร เพื่อวางกลองสองหาแนวระดับสันอางเก็บน้ํา หลวงพอประคจา ปยชิมโม
พระธุดงคจากอีสานซึ่งปกกลดอยูที่วัดดอยเทวธรรมาราม บานปาสักงาม และชาวบานจึงพรอมใจ
กันประกาศเขตปาที่เหลือ 800 กวาไร เปนเขต “ปาอภัยทาน” ทั้งหมด เพื่อปองกันการบุกรุกทําลาย
พื้นที่ปาจากทางรัฐ
“ตอนนั้ น ยั ง ไม ไ ด คิ ด เรื่ อ งป า อภั ย ทาน เพราะยั ง อุ ด มสมบู ร ณ ที่ ม าคิ ด เป น ป า
เพราะวาชาวบานมองเห็นวาปาลดลง เนื่องจากตัดไม เลยมีความคิดตรงนี้ขึ้นมา ประกอบกับคน
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อีสานมันเคยเจอเรื่องภัยแลง มาเห็นหลาย ๆ อยางผิดปกติ เห็นสัตวปามันลดลงไป เลยเห็นวามัน
นาจะมีตรงนี้ เกิดความคิดตรงนี้จะกันพื้นที่ตรงนี้ไวใชประโยชนตอไปในอนาคต เลยยายวัดขึ้นไป
ตรงปา ตอนแรกวัดอยูที่โรงเรียน แลวก็ยายไป เมื่อยายขึ้นไป ก็เลยตั้งชื่อวาปาอภัยทาน หลวงพอ
ประคองขึ้นมาหลายป เปนเจาอาวาสดูแลแทนหลวงพอจอน คนแรกที่มาดูแลเปนพระธุดงคจาก
ตราดหลวงพอจอนนี่แหละ มาดูแลวัด แลวก็ดูแลเรื่องการใชปาของชาวบาน เริ่มเปนปาอภัยทาน
ครั้งแรก เมื่อป 2516 เราเอาวัดขึ้นไป” (จากการสัมภาษณคุณพิชัย พูลเพิ่ม คณะกรรมการปา
ชุมชนบานปาสักงาม)
พระอาจารย ไ ด พ ยายามกั น พื้ น ที่ ป า กว า พั น ไร เ ป น เขตอภั ย ทาน และบอกกล า ว
ชาวบานหามตัดไมใหญ หามลาสัตว หากจําเปนที่จะตองใชประโยชนจากไมในปาจะตองเขามาขอ
อนุญาตจากพระอาจารยผูดูแลเขตปาอภัยทานเสียกอน
“กระแสที่มันกันพื้นที่เกิดขึ้นเพราะชาวบานในพื้นที่ใชไมเยอะ ปามันเลยลดลง เลยมี
วิธีการกันพื้นที่ขึ้น ปาตรงนี้มันโดนสัมปทานกอน สัมปทานไมใหโรงบมยา ปามันก็โลง ชาวบานก็
เขาไปถางบุกเบิกพื้นที่ ชาวบานแตกอนนั้นใครจะเขาไปใชไมก็ได ชาวบานตัดไมเอาไปขายเอกชน
ปามันก็หมด” (จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ จุลจุมพงศ)
บทบาทพระจึงมีสวนชวยในการดูแลปาอยางเปนทางการ ชาวบานมักเลาขานวาใน
ตอนดึกบางคืน “พระอาจารยจอน ทานเดินจงกลมเจริญสมาธิ หากเสียงตัดไมแววมาแตไกล ทาน
จะถอนสมาธิ ฉวยหนังสติ๊กเขาไปไลพวกลักลอบตัดไม หากชาวบานตองการใชไมก็ตองบอกกลาว
ทานกอนเขามาเลือกตัดไม”
โดยกฎเกณฑการใชปาในชวงเวลาดังกลาวจะเปนกฎเกณฑตามจารีต หรือความเชื่อ
ดั้งเดิมที่เชื่อวาในปามีเจาปา เจาเขาคอยดูแล ดังนั้นกอนที่จะเขาปา หรือกอนที่จะใชประโยชนจาก
ปาจะตองบอกกลาวเจาปา เจาเขา บอกกลาวบรรพบุรุษ หรือบอกกลาวผูทรงศีล เชน พระสงฆ
กอน เปนตน
“ปูยาเราจะบอกกันแตแรกตั้งหมูบานวา ขางบนปามีเจาพอดอยหมีสิงสถิตอยู ถาจะ
ตัดตนไมจะโดนสาปแชงใหมีอันเปนไป อยางตอนนั้นหลานพอใหญแฮไปยืนทาทายเจาพอดอยหมี
จนเปนเหตุใหเกิดอาการลอยบก คิดไปเองวาน้ําทวมบาน กระโดดลงจากบานวายตะเกียกตะกาย
คลุกฝุนที่ใตถุนบาน หรือที่อีกตัวอยางหนึ่ง ชาวบานคนหนึ่งเผาไรไฟลามเขาปาไปในสํานักสงฆ
แลวไมยอมชดใชคาเสียหาย ไมนานนักไดไปเสียการพนันจนตองขายที่นา หรือกรณีหมอผีบานรอง
หวายไปลองดี จนเมียตายและลูกเกือบมีอันเปนไป หรือตอนนั้นเมื่อ 20 ปกอน นักศึกษารามมาที่
หมูบาน แลวมาพูดดูถูกเจาพอดอยหมี เลยปวดทองแทบตาย ตองสงโรงพยาบาล” (จากการ
สัมภาษณพอทองสุข สัตยธรรม)
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นอกจากนั้นกฎเกณฑตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบานที่บอกตอกันมา และยึดถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด อาทิเชน กอนจะเขาปาจะตองทําการขออนุญาตเจาพอดอยหมีเสียกอนจึงจะ
เขาไปหาของปา ลาสัตวได ไมเชนนั้นตามความเชื่อชาวบานจะเชื่อกันวาผีเจาพอดอยหมีจะมาหัก
คอ นอกจากนั้นก็จะมีกฎเกณฑเรื่องหามตัดตนไมใหญ เพราะตนไมใหญมีของรักษา ดังนั้นถาใคร
ฝาฝนไปตัดตนไมใหญตามความเชื่อผูนั้นจะตองเสียชีวิตดวยเหตุอันใดอันหนึ่ง หรือแมกระทั่งไมไผ
ก็หามตัดทั้งกอ เพื่อไมใหกอไผตาย ความเชื่อและกฎเกณฑดังกลาวไดชวยสรางความเกรงกลัว
ใหกับผูที่จะเขามาตัดไมทําลายปาดอยหมี
จากการกันขอบเขตพื้นที่ปาดอยหมีทั้งหมดเปนเขตปาอภัยทาน ก็ทําใหชาวบานใน
หมูบานใกลเคียงเริ่มไมพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากเดิมชาวบานในพื้นที่ใกลเคียงจะสามารถเขามาใช
ประโยชนจากปาไดทุกหมูบาน แตเมื่อชุมชนปาสักงามไดทําการกันเขตพื้นที่ปาดอยหมีทงั้ หมดเปน
เขตปาอภัยทานที่หากใครจะเขามาใชประโยชนจากปาจะตองทําการขออนุญาตจากพระสงฆที่
ดูแลเขตปาอยู ชาวบานในหมูบานใกลเคียงจึงเริ่มไมพอใจ จนความขัดแยงที่มีพื้นฐานอยูดั้งเดิม
ปะทุทวีความรุนแรงขึ้นดังที่กลาวไวขางตนในประเด็นเรื่องความขัดแยงของชุมชน ชาวบานปาสัก
งามโดยการนํา ของพ อ บุ ญ มา ป ด กอง ผูใ หญ บ า นในช ว งเวลาดัง กล า ว จึง ได เ รี ย กประชุ ม กั บ
ชาวบานในชุมชน และตกลงกันวาจะจัดการแกปญหาดังกลาวดวยการกันขอบเขตพื้นที่ปาไว
เฉพาะหมูบานตนเองเปนจํานวนประมาณ 350 ไร 3 งาน กับ 14 ตารางวา และแบงผืนปาที่เหลือ
ไปใหแตละหมูบานดูแล
“ตอนแรกมันใชประโยชนจากปาสักงาม แตเคาก็มีปาของเคา การใชประโยชนมันไม
มีอะไรมาก ถาไมนําไมออกมาขาย ใชแคในชีวิตประจําวันมันก็พอ การกันพื้นที่เราก็เลือกจากพื้นที่
ใกลหมูบานถาใกลใคร เชน ดงมหาวันเราก็ไมเขาไปจัดการดูแล อยางที่ดงมหาวันมันไกลมากตรง
บานใหม เราก็ใหพื้นที่ตรงนั้นปาไมดูแลไป เราไมตองการหมด แตชาวบาน ตองทํามาหากินไดนะ
เชนวนอุทยานที่ตําบลทุงกอ ชาวบานตองเขาไปหาเห็ดหาหนอไดนะ ชาวบานกิ่งอําเภอเวียงเชียง
รุงพอถึงฤดูเห็ดก็ไปหาไดเยอะมาก หนอไมไมคอยมี แตเห็ดเยอะมาก แตที่เรามีทั้งเห็ด ทั้งหนอไม
ทั้งชะอม ผักสมุนไพร ตาง ๆ มีเยอะ กินไมหมดหรอก ตอนนี้ชาวบานก็สามารถปรับตัวได เชน
ชะอมปา ชาวบานก็สามารถปลูกไดริมรั้ว ไมไผเคาก็มีแลว ถาจะหาอะไรกัน หนอตามหัวไรปลาย
นาก็มี ชาวบานแตละคนก็เริ่มจัดการตัวเอง ไมบาน ๆ ก็เริ่มปลูกเสริม ไมยูคาลิปตัส ไมสัก” (จาก
การสัมภาษณคุณพิชัย พูลเพิ่ม คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
“ดงมหาวัน ปาเลา ปงเคียน ก็กันพื้นที่ปาของเคา ตอนแรกกันเฉพาะปาสักงาม ตอน
นั้นก็มีการลักลอบเขาไปใชปา ตอนนั้นก็มีความขัดแยงกันเยอะ เคาบอกวาเคาเคยใชกันมาตั้งนาน
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แลวทําไมมากันพื้นที่ คณะกรรมปาเปนคนประสานเชื่อมโยง ตอนแรกเราก็ขอกันพื้นที่ตรงนี้ราง
กฎระเบียบในการจัดการดูแลปา หลังจากนั้นเราก็ไปพูดคุยทําใหเคาเห็น ปาที่มีอยูแลวก็พยายาม
ฟ น ฟู เค า ก็ ลั ก ลอบตั ด ไม กั น ใช ป ระโยชน จ ากป า เราก็ จั บ กั น ขั ด แย ง กั น แต ล ะหมู บ า น
คณะกรรมการก็ ไ ปจั ด เวที สั ญ จรทํ า ความเข า ใจ” (จากการสั ม ภาษณคุ ณ สงกรานต โสมาภา
คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
เมื่อทําการแบงพื้นที่ปาไปใหแตละหมูบานดูแล ความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็บรรเทาลง แต
ในขณะเดียวกันความขัดแยงกับทางราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐก็ยังมีอยู เมื่อเขาสูชวงป พ.ศ.
2538 กระแสการอนุรักษปาเริ่มเขามาเปนที่สนใจในสังคม นโยบายหลักของประเทศลวนมุง
ประเด็นและความสนใจไปที่การอนุรักษปาใหยั่งยืน การตกลงรวมกันของทางหมูบานกับกรมปาไม
เรื่องการการจัดการ และดูแลปาก็กลับมามีปญหา กรมปาไมหันกลับมาสูนโยบายแยกคนออกจาก
ปาอีกครั้ง ความขัดแยงของชาวบานกับเจาหนาที่ปาไมจึงเริ่มขึ้นอีกระลอกหนึ่ง
““ตอนนั้นพี่ขัดแยงกับพวกนี้มากเลย เพราะวาพวกนี้พวกปาไม ราชการตาง ๆ เคา
มองพี่เปน ngo เปนคอมมิวนิสตหมดเลย สมัยกอนเคาราชการเคาไมชอบ แลวเราก็ไมไดเปน ngo
เราไถนาอยูตามสบายเรา แตเคาก็ไมกลาแตะเรา ไมมีทางเขาไดเลย เพราะเราเขมแข็ง ไมมีทาง
เลย เจาหนาที่จับคนในบานเราไป พี่นองโดนจับไป เอาฟางขึ้นรถอีแตน ไปที่สํานักงานที่ปาซาง
เคาบอกวารุกล้ําพื้นที่ปา เคาแคขึ้นไปเอาไมมาทําฟน ก็มาจับเคาไป เอาตํารวจขึ้นมาจับ พี่นอง
ตองไปรับมาจากสถานีตํารวจ ลุยกันไปเลย ที่จับไป เราไปกดดันเคาใหปลอยตัวคนของเรา เมียพี่
บอกวาอยางเพิ่งเผานะ ใหหนูกับลูกออกไปกอน คนเราโดนจับเราตัดไมที่ปาชุมชนเรา ตํารวจก็จับ
ปา ก็ จับ คนเราไป เค า ก็ โ ทรหาพี่ โ ทรไปที่สํ า นั ก งานเชีย งรายบอกพี่ น อ งเราโดนจั บ หลวงพอ ก็
เดือดรอน ค่ํา ๆ ก็ไปบอกพี่นองขนฟางขึ้นรถอีแตน อยูที่ไหนอยูปาซาง บุกขึ้นรถไปเลย ตําบลปา
ซางเคามีหนวยอนุรักษตนน้ํา จับคนเราไป เราก็จะไปเผาเลย แตก็สงสารลูกเมีย แตก็ไมเผา เรา
เจรจากัน พี่ขอใหวิทยุมันก็ไมใหใช กับอบต.สมศักดิ์ กับพี่นองขึ้นรถอีแตนจะเอาใหตายจริง ๆ นะ
นี่คือปาชาวบา น ปาชาวบานคุณก็ใหเกีย รติผมบาง ปลอยคนมา เอาเครื่องคืนมา เราทําเพื่อ
สาธารณะประโยชน ไมไดทําเพื่อสวนตัว ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ แตพี่วาถาเปนหมูบานอื่นมันคง
ยาก พี่วานะ เคาก็ยอมหมูบาน เราทําดี เราไมไดไปตัดไมขายเหมือนคนอื่น เราปลูก เราพัฒนา
เราปองกันไฟ เราฟนฟู แลวเราจะใชประโยชน ทําไมตองมาจับเราดวยหละ เราไมไดเอาไปขาย
เราคิดวาเราก็ทําดี ถาถามวาถาไมมีปาชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ หมดแลวนายทุนเอาหมดแลว ตอง
ขอบคุณชาวบาน ที่คุณสรางทั้งหลายทั้งปวงตอนนั้นมันอะไร ทําไมไมจับคนมีอิทธิพลที่เอารากไม
ไปขาย ทําไมไมจับ มารังแกชาวบานทําไมโดนตํารวจจับครั้งเดียวเลย นอกจากนั้นก็ทะเลาะกัน
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ธรรมดาในเรื่องอุดมการณ เรื่องนโยบาย” (จากสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการ
ปาชุมชนบานปาสักงาม)
ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว โครงการนิเวศนชุมชน องคกรเอกชนพัฒนาชนบท
จั ง หวัดเชี ย งราย นํา โดยอาจารย ชยั น วรรธนะภูติ เขา มาติ ดตอกั บผู นํา บา นปา สั ก งามไปรว ม
สั ม มน าสรุ ปบท เรี ย น ก า รคั ด ค า น สั ม ปทานทํ าไม และกา รจั ด การป า กั บนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม แลกเปลี่ยนการทํางานกับผูนําและชาวบานที่ทํางานรักษาปาชุมชนแบบ
เดียวกันในหลายสิบพื้นที่ภาคเหนือที่อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
“ตอนนั้นป 29 มี คนมาหาพอยุทธ จุลจุมพงษ ชวนไปคุย กอน พอยุทธ ไปประชุม
อาจารยไชยยันตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมเคาใหคุณเทวิน อัครศิวากุล เขามาคุย เขามาชวนใหไป
ประชุมดวยกัน ตอนนั้นไปก็มีคนไปเยอะ กํานันอนันต ดวงแกว ที่แมทาก็ไป หลาย ๆ คนก็ไป พอ
หลวงจอนิก็ไป ไปคุยกันที่สะเมิง เราก็รูจักคนมากขึ้น” (จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ จุลจุมพงษ)
“แ ล ว นิ เ ว ศ น ก็ เ ข า ม า ป นั้ น เ ท วิ น อั ค ร ศิ ล า กุ ล เ ข า ม า เ ค า ทํ า ง า น อ ยู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําให อ.ไชยยันตร แลวก็ อ.เสนห อ.ชยัน วรรธนะภูติ เคาทําเรื่อง
สิ่งแวดลอมภาคเหนืออยูแลว แลวอ.เสนหเคาทํางานวิจัยชุมชนที่ปาสักงาม ทีแรกเทวินรูจ กั กับพวก
นี้ก็เลยเขามา แลวก็สงเจาหนาที่ตามเขามา ประนอม เชิงชัยภูมิเปนคนเขามา มาคุยเรื่องความ
เปนอยูของพี่นองประชาชน ซึ่งประนอมก็เปนคนอีสาน ซึ่งเปนลูกศิษยของครูสน รูปสรวง ที่เปน
วุฒิสมาชิกสมัยกอน แกอยูแวงนอย ขอนแกน สงตรงนี้ขึ้นมา เห็นตรงนี้เปนคนอีสานเขตอีสาน
ประนอมก็ขึ้นมา แนวคิดของประนอมก็ไปกับชาวบานได ก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมา แลวหนวยงานตรง
นี้ก็ชวยเชื่อมพี่นองกับพันธมิตร บวกกับพวกเราเขาไป เขามาชวยเรื่องกระบวนการที่เคาชวยได
มาก คื อ หาพื้ น ที่ ใ นการเชื่ อ มกระบวนการหาพื้ น ที่ ใ ห เ ราเข า ไปคุ ย ได คุ ย กั บ อ.ได เชื่ อ มกั บ
นักวิชาการได เวทีใหญเคาสามารถใหเราเขาไปเรียนรูได” (จากการสัมภาษณพอยุทธ จุลจุมพงษ
ประธานเครือขายปาชุมชนบานปาสักงามในสมัยแรก)
จนกระทั่งป พ.ศ. 2531 องคกรเอกชนชื่อนิเวศนชุมชน จังหวัดเชียงราย ไดเขามาชวย
ในกระบวนการเรียนรูและสงเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการปา หมูบานปาสักงามจึงได
ปรับเปลี่ยนขบวนการอนุรักษจาก “ปาอภัยทาน” มาเปน “ปาชุมชน” ในที่สุด
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วาทกรรม “ปาชุมชน” ที่มา ความหมาย และการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
วาทกรรมปาชุมชน เปนชุดความรูอีกชุดหนึ่งภายใตวาทกรรมใหญเรื่องการจัดการปา
ที่ชาวบานไดรับคําแนะนํามาจากองคการพัฒนาเอกชน โดยชาวบานสรางความรูชุดนี้ขึ้นมาเพื่อ
โต ต อบกั บ ภาครั ฐ ที่ ใ ช ว าทกรรมเรื่ อ งป า อนุ รั ก ษ ม าจั ด การกั บ พื้ น ที่ ป า ดอยหมี ข องชาวบ า น
จุดเริ่มตนที่มาของวาทกรรมปาชุมชน เริ่มจากการพูดคุยกับองคกรนิเวศนชุมชน จังหวัดเชียงราย
และจากการพูดคุยดังกลาวจึงนํามาสูการปรึกษาหารือกันในหมูบานปาสักงาม จากความคิด
นําไปสูการดําเนินการที่เปนรูปธรรมดังตอไปนี้
“นิเวศนชุมชนเคาสงเจาหนาที่ช่ือคุณประนอม ไชยกุล เปนคนอีสานเหมือนกันเขามา
คุย เขามาเปนที่ปรึกษาเรื่องที่จะใหเปลี่ยนเปนปาชุมชน ตอนแรกเราเปนปาอภัยทาน เคามา
แนะนํ าวาทําอย างนี้ดีกวา แตไมไดบังคับนะ เคาให หมูบานเลือก เราก็ ฟงแล วก็ประชุม กันใน
หมูบาน ตอนนั้นพอยุทธ เปนประธาน คุยกันก็สรุปกันไดวาลองเปลี่ยนดู เพราะปาตอนนั้นมันก็เริม่
แย รอบด า นก็ท ะเลาะกัน เละเลย ทั้ ง กั บ คนเหนื อ กับ ป าไม เลยลองเปลี่ ย นเป น ปา ชุม ชน ตั้ ง
คณะกรรมการ ออกกฎระเบียบตาง ๆ หลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการปา เคาชวยตั้งสรางแนวคิดให
แนะให แตไมไดชี้วาตองทํานะ พยายามเปนพี่เลี้ยง เราตัดสินใจเองอยูที่ชาวบาน ถาชาวบานไม
เห็นดวย ไมมีทางที่จะทําได” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชน)
การดําเนินการจัดการปาชุมชนที่เปนรูปธรรม
หลังจากองคกรเอกชนนิเวศนชุมชนเขามาใหคําปรึกษาและแนะนําในการจัดการปา
ในรูปแบบของปาชุมชน ชาวบานก็ไดจัดประชุมเปนกลุม กลุมละ 9-10 คน โดยใหกรรมการที่มี
ความเขาใจและมีความชัดเจนมากที่สุด มาพูดคุยสรางความเขาใจกันกอน หลังจากการประชุม
และทําความตกลงรวมกันไดก็ดําเนินการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการปาไปสูปาชุมชน
“พัฒนาการของการจัดการปาชุมชน แรกเริ่มก็เกิดความขัดแยงในหมูบาน เนื่องจาก
ความไมเขาใจในความหมายของปาสาธารณะที่มีการรักษาอยูแลว กับคําวา “ปาชุมชน” ซึ่งถูก
กําหนดโดยกรมปาไม เนื่องจากชาวบานเกรงวาเมื่อมีการจัดการตั้งเปนปาชุมชนขึ้น แลวพอปาไม
สมบูรณ ทางราชการก็จะมายึดของชาวบานไป ทําใหใชประโยชนไมไดและจะกลายเปนปาสงวน
หรือปาอนุรักษไป รวมมือกับปาไม ปาไมก็ตองพึ่งเรา เคาตองขยายปา เราก็ตองพึ่งปาไมเรื่องการ
ใชปา เลยตกลงกันได”
โดยการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในการจัดการปาในรูปแบบของปาชุมชน สามารถ
แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ
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ขั้น ที่ 1 การศึกษาดู งาน เปนสิ่งแรกที่ทํ าหลังจากที่ชาวบา นคิดวาจะจัดการปา ใน
รูปแบบของปาชุมชน คือ เริ่มจากการศึกษาและดูงานจากพื้นที่ปาตนแบบในชุมชนภาคเหนือ เชน
ชุมชนบานหลวง จังหวัดนาน ชุมชนแมทา จังหวัดเชียงใหม ชาวบานเขาไปศึกษาดูงานเพื่อหา
ขอมูลวาจะตองทําอะไรบาง และทําอยางไร การไปศึกษาดูงานของชาวบานเปนกิจกรรมที่ทาง
องคกรนิเวศนชุมชนใหการสนับสนุนทั้งการจัดหาพื้นที่ และทุนในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ขั้นที่ 2 สํารวจ และกําหนดเขตปา ทําการสํารวจพื้นที่ปาดอยหมีซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 1000 ไร มีการลงรายละเอียดในแผนที่วาตรงไหนเปนพื้นที่อะไร และทําการจําแนก
กําหนดเขตปา โดยบานปาสักงามไดเลือกขอบเขตพื้นที่จํานวน 350 ไร 3 งาน กับ 14 ตารางวา
เปนเขตปาชุมชนของชาวบานปาสักงาม เนื่องจากคณะกรรมการเชื่อวาการกันพื้นที่ใหเหลือ 350
ไร 3 งาน 14 ตารางวา จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลปาชุมชนของหมูบานตนเองให
เพียงพอ และมีสัดสวนที่พอดีกับความสามารถในการดูแลของชาวบานปาสักงาม ซึ่งรูปแบบและ
สัดสวนของพื้นที่ดังกลาวเปนการพยายามตอรองกับทางภาครัฐ หรือเจาหนาที่ปาไมจังหวัดในการ
เขามาดูแลและครอบครองผืนปาที่ชาวบานเคยใชประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยคณะกรรมการ
ดูแลปา ชุม ชนของหมู บา นป าสัก งามเชื่อวาหากหมูบานสามารถแสดงใหเ ห็นถึ ง ศักยภาพของ
หมู บ า นในการดู แ ล และความพอดี ข องพื้ น ที่ ป า ชุ ม ชนกั บ ขนาดของหมู บ า นจะทํ า ให ห มู บ า น
สามารถตกลงกับทางรัฐ หรือกรมปาไมในเรื่องการจัดการการดูแลปาได
“ปาตรงนี้ที่เราใชไดเพราะมันเปนปาเสื่อมโทรมมากอน แลวเราสามารถรักษาใหมันดี
เหมือนเดิมได คือเราก็มีแตพอดี ไมเกินความสามารถเรา อยางแตกอนพื้นที่ดอยหลวงเปนพื้นที่
ของเรามี 800 กวาไร เราก็ยกใหเขาวาถาเคาสามารถดูแลได เราก็จะยกให” (สัมภาษณคุณสม
สมัย จุลพลพงษ ประธานคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
ขั้นที่ 3 จัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชน เมื่อเกิดความเขาใจตรงกันจึงไดมีการจัด
ประชุมรวมและมีมติจัดตั้ง “คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม” เปนจํานวนทั้งสิ้น 12 คน
ขึ้นมาดูแลปาชุมชนของหมูบาน โดยมีพอวร ปตถาเวตัง เปนประธาน พอหลวงบุญศรี ปดกอง เปน
ที่ปรึกษา และเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับปาชุมชนตั้งแตนั้นเปนตนมา ตอมาในปจจุบันมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการปาชุมชนเพิ่ม ขึ้นมาทั้งหมด 23 คน โดยทําการเลือกตั้งจากชาวบานปา สักงาม
ประกอบไปดวย
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คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม
1. นายสมสมัย จุมพลพงษ ประธาน
2. นายพิชัย พูลเพิ่ม
รองประธาน
3. นายประไพ เศษสุวรรณ กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุมพลพงษ กรรมการ
5. นายถาวร สัตยธรรม
กรรมการ
6. นายทองอินทร สีมนตรี กรรมการ
7. นายดํารงค โสมาภา
กรรมการ
8. นายสมจิตร ปดกอง
กรรมการ
9. นายโสรส จันทรดี
กรรมการ
10.นายสมาน จันทะสี
กรรมการ
11.นายสมาน รัตนพร
กรรมการ
12.นายวรรณชัย จุมพลพงษ กรรมการ
13.นายสมชัย จุมพลพงษ กรรมการ
14.นายบุญมา ปดกอง
กรรมการ
15.นายทองสุข สัตยธรรม กรรมการ
16.นายอุบล โนนตานอก กรรมการ
17.นายวร ปดถาเวตัง
กรรมการ
18.นายสุวรรณ ประกอบกิจ กรรมการ
19.นายทองพูล สิมาตา
กรรมการ
20.นายสงกรานต โสมาภา กรรมการ
21.นายสมจันทร เผือกนอก ที่ปรึกษา
22.นายสรวง ประเสริฐนอก (กรรมการพรรณไมสมุนไพร)
23.อ.ไมตรี สอนขยัน
ที่ปรึกษา
โดยคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม หรือ คปช. ทั้ง 13 คน และชาวบานปาสัก
งามในขณะนั้น ไดพิจารณาสรางกฎระเบียบในการดูแลรักษาปาขึ้นมาเพื่อใหเปนรูปธรรม ดวยการ
รวมกันรางระเบียบปาไมขึ้นมาดูแลและจัดการปาไมของชุมชนดวยตัวเองครั้งแรกในป พ.ศ. 2532
อาทิเชน “จุดไฟเผา ไรลามที่ปาปรับ 1,000 บาท และปลูกตนไมทดแทนตามที่คณะกรรมการปา
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ชุมชนเห็นสมควร” “ลักลอบตัดไมใหญ 1,000 บาท และปลูกตนไมทดแทนตามที่คณะกรรมการปา
ชุมชนเห็นสมควร” เปนตน
กฎระเบียบการจัดการปาชุมชนบานปาสักงาม ที่กําหนดโดยชุมชน
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการปา
 ประชุมชาวบานเพื่อการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการปา
 จั ด ทํ า ทางเดิ น เพื่ อ การหาแนวทางกั น ไฟ โดยมี ช าวบ า น เด็ ก เยาวชน และ
พระสงฆ มีสวนรวมในการทํางานรวมกัน
 ปลูกปาเพิ่มปละ 2 ครั้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ของทุกป
 จั ด ตั้ ง เวรยามและเข า ไปตรวจสอบดู แ ลความเรี ย บร อ ย เพื่ อ การป อ งกั น การ
ลักลอบตัดไมบริเวณปาชุมชน
หมวดที่ 1 คุณสมบัติของสมาชิก
 เขาเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ
 เปนผูที่มีทะเบียนบานอยูในหมูบานปาสักงาม
 พรอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม
 ชื่อผูรักษาการ “คณะกรรมการปาชุมชนชื่อยอ ก.ป.ช.”
หมวดที่ 2 การตัดไมเพื่อใชประโยชน
 อยูในเขตพื้นที่ที่ทํากินของตนเอง และในเขตสาธารณะของหมูบานเทานั้น
 ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
 เปนสมาชิกของหมูบานปาสักงาม
 ตนไมที่อยูตนลําธาร คณะกรรมการจะไมอนุญาตเด็ดขาด
 เสียคาธรรมเนียมจากการไดรับอนุญาตทําไมคนละ 50 บาท ยกเวนไมไผ
 คาธรรมเนียมทําไมถือเปนเงินออมของหมูบาน
 คณะกรรมการอนุญาตใหตัด 1 ตน ปลูกทดแทน 5 ตน และดูแล 3 ป
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หมวดที่ 3 บทลงโทษ
 ผูละเมิดกฎระเบียบจะถูกปรับ 1,000 บาท สําหรับผูที่ลักลอบตัดไมเนื้อแข็ง ใน
เขตปาชุมชน และยึดไมของกลางเปนสมบัติของชุมชน และปรับ 200 บาท สําหรับการลักลอบหา
หนอไม โดยมีเจตนาเพื่อนําไปขายแลกเปลี่ยนของอยางอื่น และยึดหนอไมเปนของชุมชน (อยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ)และปรับ 500 บาท สําหรับผูลักลอบตัดไมไผตั้งแต 3 ลําขึ้นไป
 ผูที่ประสงคจะตัดไม หากบอกกลาวความเท็จตอคณะกรรมการจะยึดถือวาเปน
การกระทําผิดกฎระเบียบของหมูบาน จะถูกปรับ 300 บาท หากคณะกรรมการสืบทราบภายหลังมี
การตัดไมแลว
 ผู ที่ ป ระพฤติ ตั ว เป น พลเมื อ งดี ห ากเห็ น และมี ห ลั ก ฐานชั ด เจนว า มี ค นละเมิ ด
กฎระเบียบ ถาหากมาบอกคณะกรรมการใหทราบทันที จนคณะกรรมการสามารถจับและปรับ
ไดรับเงินคาปรับ 50 % สวนที่เหลือเปนทุนของกลุม
 ผูที่ทําใหเกิดไฟไหมปาจนเปนผลทําใหเกิดความเสียหายจะตองถูกปรับครั้งละ
500 บาท และปลูกปาทดแทนเทาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หมวดที่ 4 การบํารุงและฟนฟูปา
 ปลูกตนไมในที่สาธารณะอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 ปลูกตนไมตามหัวไร ปลายนาอยางนอยคนละ 5 ตนของทุกป
 ทําความสะอาดแนวปองกันไฟปละ 3-4 ครั้ง
หมวดที่ 5 การประชุม
 การประชุมสมัยสามัญประจําเดือนไดกําหนดเอาวันที่ 7 ของทุกเดือน เวนแตมี
เหตุจําเปนของสมาชิก บอกเลื่อนการประชุมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรม
 การประชุมสมัยวิสามัญ สามารถจะทําได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กฎระเบียบเหลานี้เปนสัญญาประชาคมที่ถูกบันทึกไวเปนกฎของหมูบาน ที่ทุกคนใน
หมูบานปาสักงามรับรูรว มกัน ภายใตการนําของคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม
การกําหนดรูปแบบกฎเกณฑการใชพื้นที่ และการจัดตั้งคณะกรรมการปาขึ้นมาเพื่อ
ควบคุมดูแลการใชประโยชนจากปาจากชุมชนนั้น กระบวนการดังกลาวเริ่มจากการใหชาวบานใน
ชุมชนชวยกันรางกฎเกณฑ หรือกฎกติกาเกี่ยวกับการใชปาขึ้นมา แลวก็ประกาศใหทั่วทั้งชุมชนรูถึง
ขอตกลงดังกลาว
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“แตกอนมันไมไดเรียกวาปาชุมชน มันพึ่งมาเรียกเมื่อป 30 ป 31 นี่เอง แตกอนมันเปน
ปาสาธารณะ ปาหนาหมูของชาวบานที่ใชประโยชนรวมกัน แตทําปาชุมชนมันก็ดี แตมันเกิดความ
ขัดแยงพอสมควร เราใชกฎกติกาของเรารวมกัน ใชยังไง ฟนฟูยังไง เรากันพื้นที่ปาชุมชน 350 ไร 3
งาน กับ 14 ตารางวา การใชประโยชนตองมีกติกา แตกอนปามันเสื่อมโทรม เราก็ฟนฟูขึ้นมา ที่
เสื่อมโทรมเพราะวาตอนยายมาใหม ๆ ชาวบานตัดไมมาสรางบาน ก็มีสวนทําใหปาเสื่อม แลวก็มี
องคกรเอกชนมาบอกวาทําปาชุมชนมั๊ย ปาสาธารณะกับปาชุมชนมันตางกันอยางไร ปาสาธารณะ
เราก็มีระเบียบ แตมันกันชุมชนอื่นไมได เคาจะเขามาก็เขามา จะออกก็ออก พอมีปาชุมชนเขามาก็
มีระเบียบ มีขอบังคับ มีเครือขาย มีการขยายปาชุมชน” (จากการสัมภาษณครูไมตรี สอนขยัน ที่
ปรึกษาคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
ผลจากการใชกฎระเบียบ และการทํางานของคณะกรรมการปาชุมชน ทําใหการเขาใช
ปาของชาวบานมีจํานวนลดนอยลง มีเพียงการเขาไปเก็บอาหารปา ลาสัตวเล็ก ตัดไมไผ และไมฟน
เพื่อใชในการหุงตมเทานั้น เนื่องจากชาวบานสวนใหญก็ยังเชื่อในกฎระเบียบของคณะกรรมการปา
ชุ ม ชนตามที่ ไ ด ต กลงกั น ไว จะมี เ พี ย งไม กี่ ค รั้ ง ที่ มี ช าวบ า นลั ก ลอบเข า ไปตั ด ไม และทํ า ผิ ด
กฎระเบียบของคณะกรรมการปาชุมชน
“มีเหมือนกันนะ บานเราเองเนี่ยแหละก็มี พวกไมฟง ขวางโลก เขามาลักลอบตัด
ตนไม มาตอนกลางคืน ทีนี้มันมีคนเห็น เปนยามที่จางเพื่อมาดูแลปา ผลัดกันมาเฝา เคาเห็นเขาก็
มาเรียกพวกเรา พวกเราก็เอารถกระบะขึ้นไปจับเลย จับลงมาก็ดุดาไปตามประสา มันมาลักกัน
เปนกลุมเลย เปนพวกนักเลงในหมูบาน เราก็ใหพอยุทธวา แตก็ไมไดแจงตํารวจอะไรหรอก บอก
มันแควาอยาทําอีกละกัน ทําอีกเรียกแน หลังจากนั้นก็มีอีกบางรายสองราย แลวก็มคี นตางหมูบ า น
บาง รองหวาย ปงเคียน สันไทรงาม มีหมูบานละครั้งสองครั้ง” (จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ จุล
จุมพงษ)
เมื่อชุมชนป าสักงามทําการกําหนดขอบเขตพื้นที่ และกําหนดรูปแบบการใชพื้น ที่
กฎระเบียบในพื้นที่ปา และตกลงรวมกับชุมชนเสร็จสิ้นแลวนั้น ขั้นตอนตอไปก็ดําเนินการตอไปยัง
ภาครัฐ โดยคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงามไดสงจดหมายแจงเจตนารมณในการอนุรักษปา
ใหกับสํานักงานปาไมอําเภอเวียงชัยรับทราบ จนในป พ.ศ. 2533 ปาไมเ ขตอําเภอเวียงชัย ได
ประกาศยอมรับใหชาวบานดูแลปาไดเองกลางที่ประชุมของชาวบานปาสักงาม
“ปาชุมชนเมื่อเราปลูกขึ้นมาแลว ทุกอยางเปนสมบัติของหมูบานอันนี้สําคัญ ไมใชเรา
ปลูกแลวตกเปนของหลวง เพราะฉะนั้นรัฐจะไมเขาไปยุงเกี่ยว ในการทําไมทั่วไปอยางการทําไมใน
ปาสัมปทาน ปาหัวไรปลายนา หรือปาในที่หวงหามก็ดี การนําไมไปใชประโยชนตองเสียเงินใหรัฐ
กอน ซึ่งเรียกวา คาภาคหลวง แตวาปาชุมชนเมื่อผลผลิตออกมา ไมโตที่ใชประโยชนได จะตัดสราง
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บานเรือนก็ดี มาใชประโยชนก็ดี เราจะขายก็ดี ทุกบาททุกสตางคเปนของชุมชนหมูบานทั้งสิ้นโดย
ทางรัฐจะไมเก็บคาธรรมเนียมคาภาคหลวงเหมือนไมอื่นเลย”
การจัดการแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องพื้นที่ปาของชาวบานปาสักงามกับทางกรม
ปาไมเริ่มคลี่คลายลงไปไดเมื่อชาวบานจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปาชุมชนของหมูบาน โดยให
สมาชิกของหมูบานปาสักงามทั้งหมดเปนคณะกรรมการดูแลปา และจัดตั้งกฎระเบียบ กติกา
ขอบังคับเกี่ยวกับการใชประโยชนจากปาของชาวบานปาสักงาม แตอยางไรก็ตามในดานชาวบาน
กลั บ เกิ ด ป ญ หาความขั ด แย ง ขึ้ น มาอี ก ระลอก เมื่ อ คณะกรรมการป า ชุ ม ชนบ า นป า สั ก งามได
ประกาศหามบุคคลภายนอกพื้นที่เขาใชปาในชุมชนอยางเปนทางการ โดยประกาศกฎเกณฑการ
ใชปาดอยหมีใหรูแกชุมชนรอบขางไดทราบ ในตนป พ.ศ. 2533 ทางคณะกรรมการปาชุมชนมีมติ
เห็นชอบ ทําหนังสือเวียนตามชุมชนใกลเคียงเพื่อแจงกฎระเบียบการใชปาบานปาสักงาม และขอ
ความรวมมือพอหลวงแตละบานชวยควบคุมลูกบานของตนในการเขามาขอใชผืนปาดอยหมี จึงทํา
ใหเกิดเสียงคัดคานขึ้น
“ตอนแรกก็มีการขัดแยงอยู เพราะบางกลุมก็ยังมีการตัดไมใชอยู ก็เลยขัดแยงกัน ก็
คุยกัน ถาเราไมดูแลแลวตอไปจะเหลืออะไร สักพักก็เขารูปเขารอย มีกิจกรรมตอเนื่อง มีการทํา
แนวกันไฟ มีบวชปา สวนรวมของชุมชนก็แข็งแรงขึ้น แลวก็ไปคุยกับปาไมที่เวียงชัยวาปาชุมชนมัน
คืออะไร เคาก็ไมเชื่อ เขามาดู เราก็ชี้แจงเคา ที่มันหนักหนาก็คือคนในพื้นที่เคาบอกวาเคาใชมา
นานแลว อยู ๆ จะมาหามไมใหใช แนวทางแกไขก็คือประชุมกับคนหลาย ๆ คน จัดเวทีเขาไปคุย
กับชาวบาน คุยกันไปก็พอเริ่มเห็นทิศทาง แลวก็ผลักดันกับแตละหมูบานวามันนาจะมีปาชุมชน
สร า งกลุ ม เครื อ ข า ย เอาคณะกรรมการของแต ล ะหมู บ า นไปดู ง านที่ ป า สั ก งาม เราก็ บ อกว า
กฎระเบียบหามเหมือนเรานะ แตเคาก็เอารูปแบบเรามา แตบางหมูบานเคาก็หามใชเลย แตเราก็
วาถาแข็งไปมันก็ไมดี แลวก็ตั้งเครือขายดูแลปาของตําบลขึ้นมา” (จากการสัมภาษณพอยุทธ จุล
จุมพงษ ประธานคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงามรุนแรก)
จากกฎกติ ก าที่ ตั้ ง ขึ้ น ในช ว งเวลาดั ง กล า วได ก อ ให เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต ต อ
คณะกรรมการปาชุมชนอยางรุนแรง หลายคนฝาฝนกฎระเบียบเขาไปตัดไมและลาสัตวในเขตปา
ชุมชน
“บานรองหวายเนี่ยครั้งสองครั้ง แอบเอารถกระบะขึ้นไปในปาไปขนไมลงมา เราก็เอา
คนขึ้นไปจับเลย จับเสร็จก็เอาพอหลวงบานเคามาคุยวาทําไมทําอยางนี้ พอหลวงเคาบอกวาไมรู
เรื่องกฎ ไมไดเห็น เราก็บอกวางั้นครั้งหนาไมไดแลวนะรูกฎแลว ก็ยึดไมที่เคาตัดมาทั้งหมด เราก็
พยายามเอาพอหลวงบานตาง ๆ มาคุย ดงมหาวันยังมีเลยแอบขึ้นไปลาสัตว หรือตัดไมเนี่ยแหละ
บานเราอยูติดปา เราก็รูใครแอบมาทําอะไร ทําครั้งเดียวยังใหอภัยไมบอกใคร ทําหลายครั้งนี่ตอง
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ไปบอก ดงมหาวันตัวเองก็มีปา เคามาลักตัดบานเราอยางนี้มันไมถูก เราก็พยายามคุยใหเคาฟง”
(จากการสัมภาษณครูไมตรี สอนขยัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
อีกทั้งหลังจากนั้นไมนาน เมื่อกรมปาไมจังหวัดเชียงรายไดรับนโยบายจากกรมปาไม
สวนกลาง และจัดทําโครงการตําบลเขียวขจีขึ้นมา เจาหนาที่รัฐของกรมปาไมจึงไดเขามาสูหมูบาน
อีกครั้งหนึ่ง โดยโครงการตําบลเขียวขจีนั้น เปนโครงการเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐเขามาดูแลการ
อนุรักษปาในตําบล และหมูบาน และทําการเลือกหมูบานที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปน
ตัวอยางที่ดีสงประกวดในโครงการตําบลเขียวขจี จากการพูดคุยกับชาวบานในขบวนการ
เคลื่อนไหวของหมูบานปาสักงามพบวา มุมมองของชาวบานที่มองเจาหนาที่รัฐที่เขามาดูพื้นที่
ภายใตโครงการตําบลเขียวขจีนั้น แทจริงเพื่อตองการเขามาดูสภาพพื้ นที่ปาของชุมชนตาง ๆ
เพื่อที่จะจัดการ และนําไปสูการเขามาดูแลชุมชนนั้นใหดําเนินงานภายใตนโยบายและการควบคุม
ของรัฐ ดังจะเห็นไดจากหมูบานที่ไดรางวัลมักจะจัดการปาของตนเองดวยการอนุรักษ และไมให
ชาวบานใชประโยชนจากปาเหมือนดังเดิม
จากความขัดแยงและความไมพอใจของชาวบานในหมูบานปาสักงามและหมูบาน
ใกลเคียงตอคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงามในการกําหนดขอบเขตและตั้งกฎเกณฑการใช
ปา และความไมพอใจจากเจาหนาที่รัฐที่ชาวบานยังเขาไปรุกล้ําพื้นที่ปา เปนเงื่อนไขและปจจัย
สํ า คั ญ ที่ นํ า ไปสู ก ารสร า งขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมขึ้ น มา ทํ า ให ช าวบ า นบางส ว นและ
คณะกรรมการป า ชุ ม ชนบ า นป า สั ก งามพยายามสร า งเครื อ ข า ยป า ชุ ม ชนขึ้ น มา เพื่ อ สร า ง
กระบวนการและพลังของชาวบานในการเคลื่อนไหวตอสูเพื่อการดํารงอยูของตนเอง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวบานปาสักงาม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นในหมูบานปาสักงาม เปนเสมือนเครื่องมือใน
การสรางเครือขาย เพื่อการตอสูกับวาทกรรมการอนุรักษปา ซึ่งเปนวาทกรรมกระแสหลักของรัฐ
โดยกระบวนการหรื อ ขบวนการเคลื่ อ นไหวของหมู บ า นป า สั ก งามสามารถแบ ง ช ว งเวลาและ
กระบวนการในการตอสูไดออกเปน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 การกอตัวและเคลื่อนไหวของชาวบานปาสักงาม
ชวงที่ 2 การขยายเครือขายแนวรวมขบวนการ
ชวงที่ 3 การสรางเครือขายที่อิงอยูกับระบบราชการ
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ชวงที่ 1 การกอตัวและเคลื่อนไหวของชาวบานปาสักงาม
ในป 2531 เมื่อชาวบานปาสักงามไดนํารูปแบบการจัดการปาแบบปาชุมชนเขามาใช
ในหมูบาน และจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนขึ้นมาดูแลรักษาปา เพื่อตอสูกับแนวความคิดและ
วาทกรรมปาอนุรักษของภาครัฐ ชาวบานไดเริ่มกอตัวและเคลื่อนไหวในรูปแบบของคณะกรรมการ
ปาชุมชนของหมูบานปาสักงาม และทําการขยายเครือขายความสัมพันธตอไปยังกลุมผูคนใน
หมูบานใกลเคียง โดยใชเรื่องปาชุมชนเปนตัวเชื่อมความสัมพันธ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อชาวบานปาสัก
งามตั้งกฎกติกาในการใชปาขึ้นมา ชาวบานบางสวนในพื้นที่ใกลเคียงที่เคยใชปารวมกันจึงเกิด
ความไมพอใจ ดังนั้นคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงามจึงหาวิธีที่จะไปทําความเขาใจ เพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการที่ชุมชนมีฐานเครือขายและความสัมพันธอยูกับองคกรนิเวศน
ชุมชนที่เขาเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา ชาวบานและเหลาคณะกรรมการปาชุมชนจึงรวมกับองคกร
ดั ง กล า วจั ด เวที ส าธารณะ เรื่ อ ง “ชุ ม ชนกั บ การอนุ รั ก ษ ป า ” เพื่ อ ประชุ ม พู ด คุ ย ตกลงกั น และ
ดําเนินการคนหากฎเกณฑที่ชาวบานสามารถปฏิบัติกันไดจริงบนพื้นฐานวา “ปาเปนแหลงปากทอง
คนยากจน มีความจําเปนตองพึ่งพาปาสูง” ทั้งชาวบาน และพระสงฆจึงไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนถึง
ความสําคัญของปาดอยหมี ปาผืนใหญที่สุดที่หลงเหลือในเขตตําบลดงมหาวัน หลังจากนั้นทาง
คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงามจึงไดลงไปชี้แจงแกชาวบานตามคุมทั้งสี่คุมของหมูบานปา
สักงาม ภายใตการจัดตั้ง “โครงการคณะกรรมการปาชุมชนสัญจร” หรือโครงการ กปช.สัญจร ที่ใช
เวลาชวงกลางคืนเอารถอีแตนตระเวนสรางความเขาใจใหแกหมูบานที่อยูใกลเคียง ไดแก บานปา
เลา บานแมเผื่อ บานรองหวาย บานปงเคียน บานปาตึง บานดอยศิริมงคล บานปงเคียน บานปง
บน บานสันไทรงาม บานดงมหาวัน และบานใหมดงมหาวัน โดยอาศัยเครือขายของญาติพี่นองคน
อีสาน
พี่ส งกรานต โสมาภา หนึ่ ง ในคณะกรรมการป า ชุ ม ชนได ย อนบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนความคิดในเวทีเล็ก ๆ ที่เปนกันเอง
“จากพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ แตละเดือนจะนัดคุยกับคณะกรรมการหมูบา นที่บาน
พอหลวงบาง ที่ศาลากลางบานบาง ศูนยนิเวศนชุมชนเอาโปสเตอร หนังกระดาง (สไลด) ลงไป
สวนพอวร พอหลวงบุญศรี และผมก็ชวยกันคุยเรื่องแนวคิดปาชุมชน ความสําคัญของปา ชาวบาน
ไดอะไรหากรักษาปาไว และที่สําคัญเขาจะสามารถทํากันไดอยางไร”
“เวลาไปสัญจรจะมีพี่ พอยุทธ พอวรไปคุยกับผูนําของหมูบาน ไปคุยตอนกลางคืน ไป
ก็ไปพูดคุยกัน เหลาเบียรก็คุยกันผิงไฟคุยกัน ที่เรารณรงคกันป 42 ตอนนั้นปาสักงามขายไดเยอะ
เลย เริ่มลุยเยอะมากที่สุดที่เปดตัวป 2540 แลวตอจากนั้นก็มีคณะมาดูงานปาเยอะ กํานันสม
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จันทรไปเปนวิทยากรเยอะ วิ่งรอกเลยชวงนั้น ป 29 เริ่มใหม ป 2530 -2537 เราจะไปลุยสวนกลาง
มากกวา แถวเชียงใหมป 2537 เราก็ไปชวยพี่นองเรา สัญจรทําตั้งแตป 2530”
“สัญจรเอารถอีแตนไป อยางปงเคียนเคามีปาอยูแลว เราก็ไปพูดคุยแกปญหาปญหาที่
มันเกิดขึ้นในหมูบานเรา ปญหาที่เกิดในชุมชนเคา เรื่องปาจะจัดการยังไง ไปแลกเปลี่ยนกันดวย
เหตุผล มีประชุมสัญจร แลวก็มีประชุมใหญทุกหมูบาน ทําจนทุกวันนี้ ทุกเดือนมีนาคม ปญหา
บ า นคุ ณ เป น ยั ง ไง ชาวบ า นก็ จ ะสะท อ นสุ ด ท า ยทุ ก หมู บ า นก็ ดู แ ลกั น เอง อาศั ย แรงกํ า นั น
ผูใหญบาน ทุกคนตองเคารพกติกาซึ่งกันและกัน คณะกรรมการปาชุมชนแตละหมูบาน เริ่มคุยกับ
ผูนํา เมื่อกอนมันก็สรางยากหลายคนมันไมเขาใจเรื่องปา เขาใจวาปาเปนของปาไมของอะไรตาง ๆ
ไมไดมองชีวิตตัวเองวาเราอยูกับปานะ ไมไดคิด พอเรามาสรางตรงนี้ขึ้นมา ปาสักงามเริ่มทําจุด
ประกายตรงนี้ขึ้นมา เปาหมายก็บรรลุวัตถุประสงคอยู”
“ความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากชาวบานดวยกันเองระหวางหมูบาน และจาก
เจ า หนา ที่ ของรั ฐ ไดทํา ใหผูนําและคนทํา งานเคลื่อนไหวเรื่องปา ชุม ชนของหมู บา นปาสั ก งาม
พยายามที่จะทําความเขาใจกับกลุมคนตาง ๆ ตามหมูบาน และเจาหนาที่ของรัฐ จึงคิดใหมีเวที
สัญจร มันเกิดเพราะความขัดแยง เวทีสัญจรก็ไปทําความเขาใจในแตละหมูบานก็เกิดขบวนการ
จัดการปา เรื่องแนวคิด พูดในเรื่องของวิชาการวาถาไมดูแลปาหมด”
กระบวนการในการจัดเวทีสัญจรของชาวบานปาสักงามนั้น เริ่มจากการใชรูปแบบการ
ปกครองในหมูบานที่แบงการดูแลเปน 4 ปอกตามภาษาอีสาน และคุมตามภาษาเหนือ โดยแบง
ปอกตามทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต เปนจุดเริ่มตนในการพูดคุย
“ตอนปาสักงามเริ่มแรกสรางความเขาใจในหมูบานกอน ถาเราจะทําเรื่องปาชุมชนจะ
ทํายังไง แตละปอกแตละคุมจะทํายังไง แตละกลุม ปาสักงามจะมีกลุมปอกเปนผูดูแลอยู อาจจะ
ทํา 5 ครอบครัว 10 ครอบครัว ทําตรงนี้อยู ตอนแรกเราไมตองไปทําใหญ เราทําเฉพาะคนที่มี
แนวความคิ ด เอาสั ก 4-5 คน พ อ ยุ ท ธ พ อ วร ผู ห ลั ก ผู ใ หญ มาคุ ย กั น ในระดั บ ผู นํ า ก อ น
คณะกรรมการกอน เราจะทําความเขาใจชาวบานตัวตอตัว เมื่อสมัยกอนตอนกลางคืนหนาหนาว
มันหนาวคนผิงไฟกัน กอไฟผิงเปนหมู เราก็คุยกัน มีมัน มีมันสําปะหลัง เราก็มาบกสูกันกิน ขาว
หลามเอามาเผา คุยกันแบบพี่นอง คุยกันเรื่องปญหาวาถาปาเราหมดไปทํายังไง คุยปญหาตอนนี้
ปาจะหมดแลวนะ บานเราจะลําบากทํายังไง อนุรักษไดมั๊ย คุยกันใหรูเรื่อง แตละกลุมจะคุยกัน คุย
กันแลวทุกคนมีพื้นฐานเทากันทุกคนมาประชุมกัน เมื่อคุยในหลักการแลววาเรามีทิศทางเทากันคุย
ประชุม คนที่เลื่อยไม ตัดไมขายก็หยุดตรงนั้นกอน หยุดตรงที่เราจะอนุรักษไวกอน ใชตรงหัวไร
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ปลายนาคุณกอน ตรงบริเวณปากันไวกอน อันดับแรกก็สํารวจพื้นที่วาพื้นที่เรามีเทาไหร กันพื้นที่
เทาไหร จะไดไมกันพื้นที่ขางเคียง สิ่งที่ทําตอไปคือตองมีกฎกติกาในชุมชน ก็ใหแตละกลุมไปคุยไป
เสนอมา เมื่อไดกติกาก็มาเสนอในกลุมใหญที่เปนคณะกรรมการหมูบา น ตอนนั้นเพิ่งเปนปาชุมชน
ใหม ๆ ” (จากการสัมภาษณคุณพิชัย พูลเพิ่ม คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
จากการทําความเขาใจกับชาวบานในชุมชนไดสงผลใหการฟนฟูผืนปาดอยหมีดีขึ้น
อยางตอเนื่อง ในชวงเวลาที่ใชกฎระเบียบเรื่องปาชุมชน ไฟปาที่เคยมีทุกปก็สามารถควบคุมไวได
ไมที่ถูกตัดจนเลี่ยนเตียน ชาวบานและคณะกรรมการปาไดทําการปลูกเสริมเพิ่มพื้นที่ปาใหมากขึ้น
ชวงที่ 2 การขยายเครือขายแนวรวมขบวนการ
หลังจากการเวียนทําความเขาใจและพูดคุยกันตามปอกในหมูบาน คณะกรรมการปา
ชุมชนก็พยายามขยายแนวรวม โดยใหตัวแทนแตละปอกออกไปทําความเขาใจพูดคุยกับปอกหรือ
คุมตาง ๆ ในหมูบานใกลเคียง
“หลังจากเราพูดคุยกับชาวบานในบานเราสําเร็จ เราก็ขยายไปคุยกับบานขางเคียงตอ
ตอนประชุมกันกะไววาจะขยายไปใหครบทั้งตําบลเริ่มจากบานคนอีสานดวยกันกอน แลวก็บานคน
เหนือ เราก็เอาผูใหญเราขึ้นไปพูดคุย ไปตามงานตาง ๆ บานนี้มีงานแตง บานนี้มีงานประเพณี
บานนี้มีงานบวช มารวมงานแลวก็ลอมวงกินเหลา กินขาว มันก็เริ่มจากตรงนี้แหละ พอเราคุยได
คนอื่น ๆ เคาก็จะขยายไปเอง ไปกันตอนกลางคืนก็มีนะ ไปรถอีแตนแหกันไปเต็มรถเลยไปบอกไป
เลาใหฟงวาเราจะทํายังไง บานเคาจะทํายังไง” (จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ จุลจุมพงษ)
“ในคณะสัญจรที่ไปคุยครั้งแรกไปคุยบานปงเคียน บางปงเคียนเปนสวนหนึ่งที่ปาสัก
งามเคยอยู แลวแยกตัวออกมา มาตั้งใหมอยูปาสักงาม ก็เปนเครือญาติ เปนคนอีสานเหมือนกัน ก็
คุยกันงายขึ้น หลังจากนั้นก็ไปคุย จัดมาหลายป ดงมหาวันเคาไมเห็นดวยนะ เคาคิดวามันเปนของ
ทางการ เราก็พยายามสรางแลวก็ไปเชื่อมกับดอยหลวง แลวดงมหาวันเอาไวกอน แลวก็ขยายมาที่
ดงมหาวัน ดงมหาวันเปนที่สุดทายหลังจากนั้นก็ไปคุยกับปาเลา เปนคนอีสานอยูแลว มีพนื้ ทีป่ า อยู
แลวก็คุยกับคณะกรรมการก็คุยงาย หลังจากนั้นก็เชื่อมกับดงมหาวัน คุยกับเพื่อนซึ่งเปนสมาชิก
อบต.สมั ย แรก เข า ทางผูใ หญ บา น ติ ด ต อผ า นเพื่ อ น เมื่อ เชื่ อ มกั บ ทางหมู บ า นแล ว ก็ เ ชื่อ มกั บ
ทางการ ปาไม ปาไมเขาไปในบานเราเขาไปดู แตเราก็คุยกัน เราทําใหเห็นปาไมเลยยอม” (จาก
การสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชน)
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“เริ่มจากหมูบานเราแลวก็ขยายไปสัญจรตอนแรกยังไมกันปา แลวก็คิดวาเขตปกครอง
ตนเองมีมั๊ย จัดการเองไดมั๊ย อยางดงมหาวันตองไปแบงกับบานปาลัน หมู 5 ตําบลปงนอย ดอย
หลวง จริง ๆ มันเปนแคเขตพื้นที่ แตจริง ๆ แลวคนก็ไปมาหาสูกัน แตทีนี้เมื่อมีการรักษาตรงนี้แลว
ก็ตองทําตาม” (จากการสัมภาษณคุณพิชัย พูลเพิ่ม คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
นอกจากนั้นคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงามไดจัดประชุมเวียนตามปอกหรือคุม
ตาง ๆ ทุกวันที่ 7 ของเดือน จนครบทั้ง 4 คุมหรือ 4 ทิศ เพื่อเปนการย้ําเตือนในระยะแรกให
ชาวบานทุกคนในตําบลดงมหาวันไดเขาใจถึงแนวทางการอนุรักษปาและตระหนักถึงคุณคาของปา
“ตอนสัญจรที่เวียนไปตามหมูบาน บางหมูบานก็ไมเห็นดวย บางหมูบ า นบอกวาถาเรา
ดูแลดีแลวเคาก็จะไปประกาศเปนอุทยาน บางหมูบานก็บอกวาเราไมมีสิทธิไปกันพื้นที่มาเปนของ
เคา เคากลัวผิดกันกับปาไม มันก็มีปญหาก็บอกเคาวาปาสักงามยังทําได ยกตัวอยางบานเรา
ขึ้นมา มีกฎระเบียบ แตวาเคาไมมั่นใจวาจะดูแลได กลัวมีตํารวจมีเจาหนาที่มาจับเมื่อเกิดปญหา
ตรงนี้เราก็ตองตอรองกับรัฐบาล ผลักดันเรื่องพระราชบัญญัติ เราก็คุยกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ไม
อยากสรางความขัดแยงกับเจาหนาที่” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการ
ปาชุมชน)
ในภายหลังในหมูบานปาสักงามไดมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดประชุมเวียนตามปอก
และแบงพื้นที่การดูแลตามปอกเปนกลุมสีแทน โดยแบงเปน 4 เปนกลุมสี กลุมสีแดง กลุมสีเหลือง
กลุมสี ฟา และกลุม สีเขี ยว กลุมสี แดงจะมี พอยุทธ จุ ลจุมพงษ เป นผูดูแลกลุ ม สี เหลืองมีอบต.
สมศักดิ์ จุลจุมพงษ เปนผูดูแล กลุมสีฟามีคุณสงกรานต โสมาภา เปนผูดูแล กลุมสีเขียวมีคุณ
สมสมัย พูลเพิ่ม เปนผูดูแล
“มีตัวแทนของกลุมอยู เมื่อมีตัวแทนของกลุมอยูมันจะบริหารจัดการไดงาย ถาไมหนัก
หนาสาหัส เราก็ไมจําเปนตองพูด ในระดับหมูบานเอาหัวหนากลุมมาคุย แบงสีตาม zone การตั้ง
ถิ่นฐาน สีแดงมี 20 -25 หลังคาเรือน สีฟามีเทาไหร สีเขียวมีเทาไหร อันนี้มันเหมาะกับกิจกรรมใน
หมูบาน เชน อยางปใหมเราจัดงานกีฬาสีสัมพั นธ 4 สีมาจัดเหมือนเดิม อยางจัดงานผาปา ก็
จัดเปนกลุมสีก็ทํากันไป หลังจากนั้นมารวมกันอยางบานเราการจัดการมันงาย มีหัวหนากลุมดูแล
แตเคาไมไดตั้งเปนถาวรนะสมมติวากิจกรรมนี้ใครเปนตัวแทนสีเหลืองก็วากันไป สวนใหญหัวหนา
กลุมจะเปนคณะกรรมการในหมูบา น หลัก ๆ ก็มีกํานัน มีสมาชิกอบต. ผูชวย คณะกรรมการ เปน
กลุมใหญ แลวก็ยอยก็แบงกันอีกที อยางชวงนี้จะมีการแบงกันอยูยามก็แบงเปนสี รัฐบาลเคาสั่งให
อยู ย าม อั น นี้เ ป น กระบวนการของปา สัก งามที่ สร า งขึ้ น มา เมื่อ กลุ ม มั น เกิด ขึ้น มา เราก็แ ทรก
กิจกรรมขึ้นมา ทําทุกป ในตําบลเราก็ขยายความคิดเกิดเปนตําบลขึ้นมา ในตําบล ในจังหวัด ก็
ประสานเครือขายทั้งหมด” (จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ จุลจุมพงษ)
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“อยางสีฟาเกือบ 20 พี่ดูแล สีแดงพอยุทธ สีเขียวสมสมัย พูลเพิ่ม สีเหลือง อบต.
สมศักดิ์ ปจจุบันก็ยังเปนกลุมสีแบบนี้อยู เราตองการใหเห็นศักยภาพของชุมชน ในหมูบาน 5-6 ป
มานี้ไมมีการตัดไมเลย นอกจากไมไผ ไมยืนตนแทบไมมีเลย แนวคิดคนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนถามัวไป
เลื่อยไม สรางบานก็ใชอิฐปูนดีกวา แตฟนก็ใชปกติ หรือทําเถียงนาก็ได แตสรางบาน โดยตรงไมมี
แลว” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชน)
การจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนสัญจรของชาวบานปาสักงามนั้นคือการนําเอาภูมิ
ปญญาของชุมชนถายทอดโดยไปสูหมูบานใกลเคียง และพรอมจะสนับสนุนใหหมูบานอื่นมีปาของ
ตนเอง ในระยะแรกผูนําชาวบานที่อยากจะรักษาปาของตนแตละหมูบานจะมารวมพูดคุยปรึกษา
และเปนกําลังใจใหกันในเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นทุก 3 เดือน โดยคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสัก
งามไดไปชวยปรับปรุงกฎระเบียบการใชปาในหมูบานตาง ๆ เชน บานปงเคียน หรือไปทําการติด
ปายแนวเขตทางหมูบานบานปาลันซึ่งอยูในเขตแมจัน ทําการจัดกําลังเขาไปเดินตรวจปาใหกับ
บานปงเคียน เปนตน
ความคิด วิธีการ บทเรียน และประสบการณจริง ๆ ของบานปาสักงามคอย ๆ ขยาย
ไปสูชุมชนใกลเคียงตามการไปมาหาสูกันแบบญาติพี่นอง ลักษณะการทํางานดังกลาวไดกอเกิด
เครือขายชุมชนที่ชวยกันแบบหลวม ๆ โดยชวงแรกผานการประสานงานของโครงการนิเวศนชุมชน
คืนวันที่ผานไป ชุมชนสะสมความชัดเจนในบทบาทหนาที่ และทิศทางการจัดการปาไมแบบ “ปา
ชุมชน” บนพื้นฐานที่วาอํานาจและสิทธิการจัดการทรัพยากรนั้นอยูที่ผูที่ไดกระทําการรักษา
นอกจากได รั บ การช ว ยเหลื อ และประสานงานจากองค ก รนิ เ วศน ชุ ม ชนแล ว
คณะทํางานเคลื่อนไหวเรื่องปาชุมชนยังไดเขารวมกับเครือขายเกษตรกรภาคเหนือ หรือ คกน. ซึ่ง
ชาวบานในหมูบานสวนใหญเปนสมาชิกอยูแลวเนื่องจากการดํารงสถานภาพเปนเกษตรกร การ
เปนสมาชิกเครือขายเกษตรกรภาคเหนือไดเปนจุดเริ่มตนทําใหการเคลื่อนไหวเรื่องเครือขายปา
ชุมชนของหมูบานกวางขวาง และครอบคลุมออกไปสูตําบลและจังหวัดอื่น ๆ มากขึ้น เชน การ
รวมตัวกันของเครือขายปาชุมชนในภาคเหนือทําการเคลื่อนขบวนตอตานนโยบายปาไมของภาครัฐ
ที่ไลชาวบานซึ่งเปนเจาของที่เดิมออกจากปา และจับกุมชาวบานที่เขาไปใชประโยชนจากปาใน
จังหวัดลําพูนในป 2531
“ชวงที่อยูคกน. ชวง 30 นี่แหละ ชวงเริ่มแรกจริง ๆ มันป 29 ซึ่งมันมีอยูแลว ปาสัก
งามเริ่มทําปาชุมชนมาตั้งแตป 2516 นะจัดการกันเอง แลวป 30 NGO ก็เขามารวม เริ่มเขาไป
ในคกน. เพราะเรามีฐานอยูแลว เราก็เขาไปเชื่อม พวกเคาก็มี พวกเราก็มีตางมีความคิดคลายกันก็
เลยเขาไปรวม เขาไปพรอมกับพอหลวงจอนิ กับทวี สินสีเหลือง พี่กับวิรัตนเปนรองประธาน พอ
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หลวงเปนตัวประสานกับหนวยงานราชการ เราจะประสานในสวนของมวลชน มีทวี เปนประธาน
เวลาเคลื่อนก็ทําดวยกันจนไปเคลื่อนขบวนที่ลําพูนป 2531” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โส
มาภา คณะกรรมการปาชุมชน)
เมื่ อ คณะกรรมการป า ชุ ม ชนได เ ข า สู เ ครื อ ข า ยเกษตรกรภาคเหนื อ การเรี ย นรู
กระบวนการเคลื่อนไหวในการทํางานก็มากขึ้น เพราะทางเครือขายไดชวยสอนกระบวนการทํางาน
การจั ด เวที เ รื่ อ งป า ชุ ม ชน การศึ ก ษาดู ง าน การพั ฒ นาพื้ น ที่ ป า ชุ ม ชนในหมู บ า น ซึ่ ง การสร า ง
กระบวนการทํางานดังกลาวไดกระตุนใหผูนําเห็นความสําคัญในการสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็ง
เพื่อใหทันกับสถานการณของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
หลังจากนั้นคณะทํางานเรื่องปาชุมชนของหมูบานปาสักงามก็พยายามที่จะสราง
เครือขายปาชุมชนใหเปนวงกวางยิ่งขึ้นไปอีก โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 หมูบานจํานวน
12 หมูบานในเครือขายรักษาปาในเขตอําเภอเวียงชัย และอําเภอแมจัน ไดรวมกลุมชาวบาน ชุมชน
และคณะกรรมการปาชุมชน จัดตั้ง “ชมรมผูรักษาปาชุมชน จังหวัดเชียงราย” ขึ้น
“ไปเชื่อมกับเชียงแสน เชียงของไปทั่ว ถาหมูบานไหนมีปา หมูบานไหนติดตอมาเราก็
ไปเชื่อมอยูตางอําเภอ ตางจังหวัดเปนเครือขายใหญ เราก็นัดกันเดือนนึงเจอกัน ใหปาประสานให
เราไปประชุมกันที่ปาไม ประสานงานกัน ไปเชื่อมคือไปชวยเหลือ 1 ในเรื่องของความคิด มีการ
พูดคุยกันใหเคาเห็นปญหา การสรางความคิดคนมันสรางมาก การพัฒนามีสวนรวมยังไง ทํายังไง
คุณตองการปามั๊ย การจัดการทรัพยากรคุณอยูกับปา แลวตองใชยังไง เก็บยังไง” (จากการ
สัมภาษณพอยุทธ จุลจุมพงศ ประธานคณะกรรมการปาชุมชนสมัยแรก)
จนป พ.ศ. 2536 ปาชุมชนบานปาสักงามไดเขาเปนหนึ่งใน 63 พื้นที่ทําโครงการ
ทดลองปาชุมชนรวมกับสํานักงานปาไมเขตเชียงราย โดยความรวมมือของคณะกรรมการพัฒนา
ปาชุมชนจังหวัดเชียงราย-พะเยา เพื่อใหรัฐท องถิ่นรองรับสิทธิชุมชนขั้นพื้นฐานในการจัดการ
ทรัพยากร
ในป พ.ศ. 2540 คณะกรรมการปาชุมชนก็เริ่มมีการจัดเวทีสัมมนาเครือขายปาชุมชน
เพื่อเรียนรูรวมกับเครือขายปาตาง ๆ ในเวทีการจัดสัมมนาก็ใชเรื่องปาชุมชนมาเปนประเด็นใหญใน
การพูดคุย ทําใหชาวบานและคณะทํางานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลรักษาปา
และสรางพลังในชุมชนใหมากขึ้น การแตทั้งนี้ทั้งนั้นในเวทีการพูดคุยก็มีการสอดแทรกประเด็นและ
ปญหาเรื่องปากทองและการดําเนินวิถีชีวิตของชาวบานทั่วไป เชน เรื่องยาเสพยติด ชุมชนเขมแข็ง
30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบาน เพิ่มเขาไป เพื่อขยายเครือขายความรวมมือใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
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“ปาลัน ปาเผื่อ ดงมหาวันไปดวยกันหมูบานละ 2 คน สวนใหญพี่จะไป เปนพันธมิตร
ถายทอดซึ่งกันและกัน มีนักวิชาการ ngo ปาไมมีขาราชการมีหมด แตเราไปในภาพของชาวบาน
เปนยังไง คุยดวยกันบางครั้งก็เวทีแตก สวนใหญจะวงแตก เพราะเมื่อกอนขาราชการไมยอมรับ
ชาวบานนะ เราตองยอมรับตรงนี้ เคาก็มองวาชาวบานทําอะไรไมได นอกจากเคาจะเปนคนจัดการ
ทั้งหมด เปนแนวคิดที่สรางมาโดยตลอด ภาพที่ออกมาเคามองวาเราเปน ngo เปนคอมมิวนิสตก็
ออกมาดวย ออกมาตลอด เราก็บอกวาเราเปนลาวไมไดเปนคอมมิวนิสต ไมไดอยูในยุคนั้นดวย“
“เปาหมายสูงสุดที่เอาปามาเปนประเด็นเปนวิธีการที่ทําใหชาวบานมาคุยกัน เปน
ประเด็นที่ชวยมาทํา ชาวบานไมคอยไดคุยกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเอง ชาวบานติดอยูกับปา ชีวติ
เชื่อมโยงกับปา เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกัน ถาปาหมดถาปาไปอยูกับสวนกลางทํายังไง เวลาคุยกันก็
ไมไดคุยกันเรื่องปาอยางเดียว คุยกันเรื่องทํามาหากิน คุยกันเรื่องประเพณี การทําบุญ คุยกันเรื่อง
หลากหลาย ถาเราไมมีประเด็นคุยกันก็ตางคนตางอยู ก็เปนสวนหนึ่งในหลายพื้นที่ก็จับประเด็น
เรื่องอื่น แตที่ปาสักงามจับประเด็นเรื่องปา ปาสักงามเปนที่ขายเรื่องตรงนี้เลย ถาเรามองวาดงมหา
วันปาลดลงผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา เราก็ตองขายความคิดตรงนี้ แลวก็ทําใหเปนรูปธรรม
ทําใหเห็นชัดเจนไปถึงนโยบายจากลางไปถึงสวนกลาง เชียงรายปาสักงามเปนตัวชู เชียงใหม หวย
แกวเคาตัวชู ปาบุงปาทาม อีสานแถวอุบล รอยเอ็ด แถวสกลนครก็ดัง มาคุยกันเรื่องสิ่งแวดลอม
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไมใชรัฐจัดการอยางเดียวเปนการเมืองภาคประชาชนเราเปน
คนตัวเล็ก ๆ คนอีสานในภาคเหนือ”
“พี่ไมไดทําเฉพาะเวทีเรื่องปา เรื่องยาเสพยติด กองทุนหมูบาน เรื่องชุมชนเขมแข็ง
จัดหมดเรื่องปากทองทั้งหมด หลังจากเวทีเรื่องปา รัฐบาลจะเอาเงินมาใหสูก็มาจัดเวทีกองทุน
หมูบานละลานบาทใหชาวบานคิดเองวิเคราะหเอง สวนกลางเราก็ไปทําเวที ไปคุยมาก็เปลี่ยนไป
ใหกํานันไป เครือขายไป คุณถนอมไป”
“เราก็มีเครือขายระดับพื้นที่ ระดับหมูบาน ระดับอําเภอ ขอเสนอของชาวบานจะเปน
ยังไง และกาวไปสูอะไร อยางตอนนี้ดูในเรื่องรัฐธรรมนูญ ดูเรื่องสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรในเรื่อง
ดินน้ําปา การทําเรื่องปาชุมชนมันไมไดเรื่องปาเรื่องเดียว แตมันครอบคลุมเรื่องชีวิตของชาวบานวา
เคาควรไดรับอะไรจากภาครัฐบาง” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปา
ชุมชนบานปาสักงาม)
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นอกจากนั้นยังมีการระดมความคิดของชาวบานและคณะทํางานเรื่องปาชุมชน และ
คณะกรรมการหมูบานจัดทําแผนแมบทชุมชนขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งมาทางองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลดงมหาวั น ที่ ทํ า การดู แ ลหมู บ า นป า สั ก งามอยู แผนแม บ ทชุ ม ชน หรื อ
กระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนที่รวมกันคิด รวมกันคนหาและเรียนรู เพื่อใหชุมชนรูและเขาใจ
ตนเอง โดยชาวบานปาสักงามเลือกการสรางกระบวนการคิดในการดูแลรักษาปาชุมชน และสราง
เครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชนใหสามารถเคลื่อนขบวนการตอสู และยืนไดดวยตัวชุมชนเอง และ
ชาวบานปาสักงามไดขยายเครือขายดวยการทําแผนแมบทขึ้นมาเชื่อมกับเครือขายทั้ง 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ทําเวทีเรื่องแผนแมบทชุมชน ทางพอแกวเครือขายแผนแมบทชุมชนไป เราทําอยูขาง
หลัง หลายคนคิดวาแผนชุมชนมันตองเปนรูปเลม ตองเปนอะไร มันไมใช แผนชุมชนคือวาให
ชุมชนมันคิดเองมันทําเอง เคารูอยูแลว แผนชุมชน คือหลักคิดในการพัฒนาที่ชุมชนจะทําอะไรก็ได
เคาตองมีแผนชีวิตเคา เคาจะทําอะไร ตั้งเปาเคาเอง ไมใชวาปนี้จะทําถนนคอนกรีตนะ สราง
หอประชุม มันไมใช ใหเคาคิดวิเคราะหดู ใหเคาคุยเรื่ององคความรู ภูมิปญญา อะไรตาง ๆ” (จาก
การสัมภาษณคุณสมศักดิ์ จุลจุมพงศ)
นอกจากนั้นยังมีการสรางเครือขายปาชุมชนรวมกับทั้ง 11 หมูบานใกลเคียงในตําบล
ดงมหาวัน คือ บานปงเคียน บานปาเลา บานปาตึง บานปงบน บานรองหวาย บานรองหวายใหม
บานแมเผื่อ บานดอยศิริมงคล บานสันไทรงาม บานดงมหาวัน และบานใหมดงมหาวัน คัดเลือก
แกนนําในแตละหมูบานขึ้นมาแลวทําการจัดเวทีการประชุมรวมกันจัดตั้งเปน “เครือขายปาชุมชน
ตําบลดงมหาวัน”
“พอเราสัญจรจนบานอื่น ๆ เขาเขาใจ มีการวางกฎระเบียบเรื่องปาเปนที่เขาใจทุก
หมูบาน เราเลยคิดวาเรานาจะจัดทําเครือขายปาชุมชนทั้งตําบลใหเปนเรื่องเปนราว เราก็นัด
ประชุมเลย เอาแกนนําของหมูบาน หมูบานละคนสองคนก็ได แลวแต เอามาจัดเวทีสาธารณะกอน
ตกลงกันวาเราจะทําอยางนี้มั๊ย พี่นองก็โอเคหมด เราก็ไปยื่นกับทางอบต.จะขอเปดเปนเครือขาย
ปาชุมชนของดงมหาวันนะ เคาก็โอเคทําให เราก็เลือกคณะกรรมการ เอาของทุกหมูบานมารวมกัน
แลวก็เลือกหัวหนาขึ้นมา เวลามีโครงการอะไรเราก็ทํารวมกัน ของบประมาณจากอบต.บาง จากพี่
นองดวยกันเองบาง” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชนบานปา
สักงาม)
และในป พ.ศ. 2542 ชวงยุคสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ทางรัฐไดมีการสงเสริมนโยบาย
การพัฒนาทองถิ่นชุมชน และสงเสริมกระบวนการคิดและการวิจัยของชาวบาน จึงไดจัดทําองคกร
ที่ชื่อวา กองทุนเพื่อการพัฒนาสังคม หรือ SIF ขึ้นมา เพื่อลงมาดูแลและชวยในกระบวนการพัฒนา
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ของชุมชน ทางรัฐจึงจัดทํางบประมาณผานธนาคารออมสิน โดยใหอาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เปนผูดูแล ในขณะนั้นเองกลุมชาวบานและคนทํางานเคลื่อนไหวเรื่องปาชุมชนบางสวนของหมูบ า น
ก็ไดมีโอกาสรูจักกับคุณอเนก นาคะบุตร จากการลงไปคลุกคลีอยูในกระบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมกับเครือขายตาง ๆ คุณอเนกซึ่งทํางานรวมกับอาจารยไพบูลยจึงแนะนําใหบานปาสักงาม
ลองเสนอแนวคิดที่จะทํากระบวนการเคลื่อนไหวขึ้นมา ดังนั้นทางชาวบานและแกนนําจึงไดเสนอ
โครงการเรื่องปาชุมชนของหมูบานออกไป จนกระทั่งทางโครงการไดสงเจาหนาที่มาดูพื้นที่ และให
งบประมาณผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการทํางานของหมูบาน
“ป 42 ปลายป ชวง sif เขามา ทาน อ.ไพบูลย วัฒนศิริธรรม กับพี่อเนก นาคะบุตร
อยูใน sif เปนชวงยุคฟองสบู ยุคชวน เคาบอกใหลองเสนอดู เคาวาเงื่อนไขไมมี เสนอคนเดียวได
เลย มีเงื่อนไขเปนเมนู 1 เมนู 2 โครงการอะไรก็ไดที่ชาวบานทํารวมกัน โครงการปาก็เลยเขียน
เสนอเคา 300,000 ไดมา พอเขาไปเคาเขามาดูพื้นที่ มีหนังสือตอบรับบอกวาจะมีเจาหนาทีท่ ลี่ งมา
ดูพื้นที่ของเรา พอดีเจาหนาที่ลงมานองนัดดา อยูแมสรวย อีก 3 คน เราไมรูจัก นองนัดดาก็รูจักผิว
เผิน มาทําเรื่องนี้จะทํายังไงก็ตามหมด ก็เลาใหฟงดูเวทีใหญ ก็พวกเราทั้งนั้น เคาก็ไดการรูจักกัน
ทํางานรวมกันก็เลยเขามา มีโครงการตอเนื่องเขามาก็ขยายเครือขายเดิม ฐานเกาเดิมขยายแนวคิด
ไปมาวิเคราะห สังเคราะห จะขับเคลื่อนอยางไรจัดเวทีไปก็จัดไป ในสวนหนึ่งเคามีงบประมาณใน
การจัดเวทีให เราก็ทํา พี่ก็คุย จัดเปนกลุมยอยแบงกันคุย” (จากการสัมภาษณคุณพิชัย พูลเพิ่ม
คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
ชวงที่ 3 การสรางเครือขายที่อิงอยูกับระบบราชการ
ในชวงเวลานี้กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวบานปาสักงาม ไดพยายาม
สรางเครือขายที่อิงอยูกับระบบราชการ นอกเหนือไปจากเครือขายความสัมพันธกับชาวบานใน
พื้นที่ใกลเคียง นักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน กลุมเคลื่อนไหวบานปาสักงามจะไดพลังของ
กลุมคนในการตอสู แตพลังของชาวบานเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถเขามาผลักดันหรือขับเคลื่อน
นโยบายในระดับที่ใหญขึ้นได ดังนั้นกลุมเคลื่อนไหวบานปาสักงามจึงพยายามสรางกระบวนการ
และเครือขายไปสูระบบราชการใหมากขึ้น
โดยในป พ.ศ. 2544 กลุมคนทํางานเคลื่อนไหวเรื่องปาชุมชนของหมูบานปาสักงามได
ขยายเครือขายและระบบการทํางานไปสูระบบที่องิ อยูกับราชการ หลังจากมีการผลักดันและจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลขึ้นมา การทํางานในหลาย ๆ สวนตองหันไปพึ่งพิงกับระบบงบประมาณ
ของราชการที่ มั ก จะเกิ ด ป ญ หาและล า ช า กว า ปกติ ดั ง นั้ น คณะกรรมการป า ชุ ม ชน รวมทั้ ง
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คณะกรรมการหมูบานปาสักงามบางสวนจึงตัดสินใจกาวเขามาสูเครือขายของราชการ เชนคุณ
สงกรานต โสมาภา คุณสมศักดิ์ จุลจุมพงษ และกํานันสมจันทร เผือกนอก เปนตน
“ตอนแรก อบต. เปนยังไงยังไมรูเลย มีความคิดวาตอนแรกนะผลักดันใหสภาตําบล
เปนนิติบุคคล แลวก็เขามา ก็เลยมีแนวความคิดเขามา ลงในหมูบานตอนแรกก็จะลงนะ สมัคร
สุดทายพอดีเลย ไดเบอร 5 คนที่ 5 พอดี ชาวบานก็เลยเลือกเขามาก็มีกํานันสมจันทรถามวาจะ
ลงมั๊ย แลวก็มีแกนนําชาวบานหลาย ๆ คนบอกวาสงกรานตนาจะลงอบต.นะ พี่นองก็ไมมั่นใจ
หรอกวาเราจะได เพราะไมมีเงินไปหาเสียง ก็ลงสุดทายเลย จะเลือกก็เลือก บเลือกก็แลวไป ลง
เปน สมาชิกในหมูบาน 2 คน ไดอันดับ 2 พอดี เลยเขาสู อบต. พอเปดสภาภาพพี่มันดี เปนเด็ก
ที่สุดในสภา ก็เขามาทํางาน เลือกนายกใหสภาเปนคนเลือก เคาก็มาถามพี่วาจะอยูจุดไหน จุด
ฝายบริหาร หรือสภา พี่ก็ไมเขาใจวาฝาบริหาร ฝายสภาเปนยังไง พี่บอกวาอยูจุดไหนก็ได นายก
วิเชียรก็กลัวพี่ไปอยูฝายบริหารเปนประธาน พี่ก็บอกไมเปนหรอกบริหารใครจะเปนก็เปนเลย พี่เลย
ไปอยูฝายสภา ไปอยูตําแหนงรองประธานสภา เคาเลือกกัน คอยคุมสภาไมมีอะไรมาก อีกคนที่ได
พออุทิศ พูลเพิ่ม แกเสียชีวิต พี่ชายของวิชัย พูลเพิ่ม ไมครบวาระ เลยมีอบต.สมศักดิ์ขึ้นมา 1 ป
กับ 2 เดือน แลวก็มีการเลือกตั้งใหม สมัยที่ 2 ที่มาอยูสวนนี้ เพราะเรามองวางานมันชา เรามาลง
ฝายบริหารดีมั๊ย ทีแรกกะจะลงเปนนายกเอง เพราะสํารวจแลวคนก็เห็นดวย ทีมงานก็เห็นดวย
สุดทายเคาวาเราดีหมดเสียอยางเดียวจนวะ งั้นเลิกคิดเลย แตถาลงจะแพกันนอยมาก ก็พอดีพอ
นายกคนปจจุบันแกก็มาถามวาเราจะอยูในตําแหนงเลขา หรือ รองนายก แกก็สนใจเรา อยากดึง
เรา เคาก็เลยไมลง เลยคุยกับเคาวาขอคนของพี่เขาดวย เอาศรีวรรณเขาชวย ตอนแรกแกก็ปฏิเสธ
ก็เลยกาวเขามา เราคุยอะไรเคาก็ดี (นายกนิยม) งานสวนตาง ๆ แกก็จะใหเราทํา แตวาพี่วาเขาสู
ระบบแลวชาไมทันใจ และมันเพิ่มตรงแตกอนเราเคยเปนชาวนา เพิ่มฐานะยกฐานะเรา คนไหวเรา
มากขึ้น สามารถคุยกับผูใหญได เชื่อมได ชวยสวมหนากากเขาหากันได งายกับการประสานงาน
ตอสวนกลาง ตอสวนอื่น ๆ แตถาดูในสวนการสรางฐานเครือขายจะแนน ยกตําแหนงฐานะของเรา
ขึ้นมา แตคนเขามาคุยกับเราก็ไมคอยกลา เมื่อกอนคุยกันเปดอกเมาคุยกัน แตเดี๋ยวนี้มันตองคุม
คุยกันสนิทใจ แตพี่เชื่อวาศรัทธาพี่นองยังมีอยู” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา
คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
เมื่อเขาสูระบบที่อิงกับทางราชการแลว ทางคณะกรรมการหมูบาน และคณะกรรมการ
ปาชุมชนบานปาสักงามไดพยายามสรางกระบวนการใหผูคนในปจจุบันที่มีความสัมพันธและการ
พึ่งพิงปาลดนอยลง เนื่องจากเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามาในหมูบานจนทําใหชาวบานละเลยของที่
สามารถหาไดจากปา โดยไมจําเปนที่จะตองหาซื้อมาจากที่ไหนใหสิ้นเปลืองทางคณะกรรมการจึง
ตองการทําใหชาวบานกลับมาเรียนรูความสําคัญ และเห็นประโยชนจากปาของชุมชน ดังเชน
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นโยบายที่ทางกลุมคณะกรรมการปาไดตกลงยื่นโครงการที่ทําใหคนหันมาใชประโยชนจากปาให
เปนโดยไมเสียเปลา โดยชุมชนไดกําหนดนโยบายผานทางองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวันซึ่ง
ดู แ ลพื้ น ที่ บา นป า สั ก งามอยู ใหป ระกาศต อ ชาวบา นในชุ ม ชนรั บ รู ร ว มกั น ว า จะต อ งทํ า รั้ ว บ า น
เพิ่มเติมทุกหลังคาเรือน โดยสามารถนําไมในปาชุมชนที่ทางคณะกรรมการอนุญาต นํามาซอมแซม
และสรางรั้วบานเพิ่มเติมได ซึ่งไมดังกลาวก็เปนไมไผ ที่เติบโตในปามีเปนจํานวนมาก และสามารถ
เติบโตไดตลอดทั้งป รูปแบบของกิจกรรมดังกลาวจึงมีสวนที่ทําใหชาวบานหันกลับมามองเห็น
ประโยชนจากปาชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
ในป จ จุ บั น คณะทํ า งานการเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งป า ชุ ม ชนยั ง ได จั ด ทํ า โครงการขอ
งบประมาณจากมูลนิธิชุมชนไทย เพื่อจัดทํากระบวนการตอยอดจากงานเดิมที่เคยทําเกี่ยวกับ
ทรัพยากรเรื่องปาของหมูบาน นอกจากนั้นยังไดจัดทําโครงการของบประมาณจากองคการบริหาร
สวนตําบลดงมหาวันในการทําโครงการสรางเครือขายเชื่อมโยงกับปาชุมชนในตําบลใกลเคียง เชน
ตําบลปาซาง และตําบลทุงกอ ที่มี่รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
คลายคลึงกับหมูบานปาสักงาม
“พอดีตอนนี้พี่จะทําโครงการเชื่อมโยงเครือขายปาชุมชนในพื้นที่ a พื้นที่ b ที่เคา
จัดทําเปนรูปธรรมชัดเจน จะมีที่ปาซาง ทุงกอพี่จะทําตรงนี้แลวก็เชื่อมตอ มันเปนของกิ่งอําเภอ
เวียงเชียงรุง มีเครือขายทองถิ่นของชาวบาน มันขาดการประสานงาน แลวตอนนี้พี่ก็ไมมีเวลา
ตอนนี้จะฟนมองผานบทเรียนที่ผานมามันเปนยังไงบางแลวที่เราจะเคลื่อนตอมันเปนยังไงบาง ทํา
ในภาพรวมของเวียงเชียงรุง ของเรามีอยูแลวทําอยูแลวแตขาดการประสานงานโยงเชื่อมตอกัน
เรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนกัน หาทิศทางขับเคลื่อนรวมกันตอไป พี่จะทําเอง กําลังเสนองบอยู คิด
วานาจะเขาขายอยู เปนเครื่องมือในการพูดคุยกัน เมื่อกอนมันไมจําเปนตองเปนกระบวนการผาน
ของบประมาณอยางนี้เลย ไปจี่ขาวเหนียวกินกันก็คุยกันรูเรื่อง แตเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีงบประมาณเขา
มา 1 . ตองมีคาอาหารใหพี่นองที่จะแลกเปลี่ยนกัน ก็คุยกับเพื่อน ๆ อยู ทํากิจกรรมเยอะ ทํา
Walk Rally ก็ทําแลว เอากลุมแมบานมาทํา เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุมผูหญิง Walk Rally ที่แม
จัน ศูนยสงเคราะหชาวเขาที่แมจัน” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปา
ชุมชนบานปาสักงาม)
โดยกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธใหมีโครงสรางที่หนาแนนและกวางขวาง
นั้น ชาวบานปาสักงามไดพยายามสรางกิจกรรมและยุทธวิธีตาง ๆ ในการรวมตัวผูคนเพื่อสราง
เครือขายความสัมพันธ โดยรูปแบบกิจกรรมนั้นจะเนนไปในกิจกรรมที่มีความหมายเกี่ยวของและ
สัมพันธกับปา เชน กิจกรรมหนองลองบง เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมเครือขาย แสวงหาแนวรวม
และแรงสนั บ สนุ น จากผู คนในหมู บา นป า สัก งามและคนต า งหมู บ า นในตํ า บลดงมหาวั น โดย
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กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นในชวงตนปของทุกป กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมการจับปลาในหนองของ
หมูบาน มีการขายบัตรหรือขายคูปองเพื่อใหคนจากในหมูบานและตางหมูบานในตําบลดงมหาวัน
ไดลงแขงขันกันจับปลา โดยผูคนที่มาเขารวมนั้นมาจากหมูบานตาง ๆ ในดงมหาวัน จัดขึ้นตั้งแต
ชวงเชาไปจนกระทั่งตอนค่ํา ปลาที่ชาวบานจับไดก็จะนํามาทําเปนอาหารกินเลี้ยงกันระหวาง
หมูบานเปนที่สนุกสนาน
“ไปคุยกันทุกเดือน ในลักษณะบานนี้มีงานนะก็ไป ไปคุยไปรวมงาน ไปคุยปญหาจะ
ทํายังไง เราไมไดไปจัดเวทีใหญโต เปนทางการ มันไมใชชาวบาน ถาเราจัดการตรงนี้ก็จะรู เราคุย
ทุกเรื่อง เราคุยกันเรื่องการทํามาหากิน เราคุยเรื่องปา เราจะกําหนดชะตาตัวเอง ชะตาหมูบาน
ยังไง เราจะเลือกผูนํายังไง เราจะพูดมา แมแตลงหาปลาเราก็จะคุยกันได ปาสักงามจะจัดหนอง
ลองบง ดงมหาวันเคาก็ถามวาจะวันไหน เปดใหคนทั้งตําบลลงไปจับ หาปลาในหนอง แตทีนี้ปนี้
ปาสักงามไมไดทําตอนแรกวาจะเปดขายคูปองใหคนไปจับปลาในหนอง ทีนี้งานลักษณะนี้มันก็คุย
กันได จับปลาไดก็เอามาเผาลอมวงคุยกันกินขาวกัน สังคมบานเรามันดีไปอยาง มันรูจักกันผาน
กิจกรรมตาง ๆ หลายกิจกรรม เราเห็นเปนรูปธรรม หลายคนบอกวาตองไปเรียนรูศูนยการเรียนรู
ปาสักงาม แตมันไมใช ศูนยการเรียนรูเคาบอกวาตองเปนคอมพิวเตอร มันไมใช มันเปนศูนยของ
กรุงเทพฯ แลว มันก็ไมเปนธรรมชาติ ปานี่แหละเปนศูนยการเรียนรู อยากรูอะไรก็ไปดูเลย ปา
ตนไม สมุนไพร ก็เดินดู แลวก็เรียนรูกันไป ตามความเขาใจของคนศูนยการเรียนรู มันตองมีแผน
พับมีอะไรตาง ๆ แตมันไมใชวิธีของชาวบาน ไมใชวิถีชีวิต เคาไมมีเวลามาทําแผนพับ ถาจะไปดูก็
ไปดู ลั ก ษณะที่ เ ราเชื่ อ มโยงกั น เป น กิ จ กรรม อั น ที่ ส องเป น กิ จ กรรมการพบปะการพู ด คุ ย ของ
ชาวบานก็ไมจําเปนตองไปคุยเปนทางการ เปนที่เปนทาง ทิศทางความเปนอยูของชาวบานก็
แตกตางกัน” (จากการสัมภาษณคุณสงกรานต โสมาภา คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
นอกจากการจัด กิ จ กรรมป า ชุ ม ชนในหมู บา นแล ว ชุ ม ชนยั ง ต อ งการยกระดั บ การ
จัดการปาภายในชุมชนใหเปนเครือขายที่กวางขวางมากขึ้น ชุมชนปาสักงามจึงไดจัดทํากิจกรรม
ผลักดันพระราชบัญญัติปาชุมชน โดยเขารวมกับเครือขายปาชุมชนทั่วประเทศในการรวมกําหนด
และผลักดันพระราชบัญญัติปาชุมชน เพื่อเตรียมตราเปนกฎหมายในการรักษาปา ในการเขารวม
นั้นชุมชนไดเขาสูกระบวนการของเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกําหนดพระราชบัญญัติ
ปาชุมชน และเปนสวนหนึ่งใน 52, 698 คนที่ทําการเขารวมลงรายชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปาชุมชนฉบับประชาชนที่เสนอตอรัฐสภา
และในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ชุมชนปาสักงามไดสงตัวแทนเขารวมในการ
เดินขบวนธรรมชาติยาตราของเครือขายปาชุมชนภาคเหนือ ที่จัดขึ้นมาเพื่อเรียกรองรางกฎหมาย
ปาชุมชน โดยเปนการรวมตัวกันของชาวบานทองถิ่นในภาคเหนือที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่รัฐสราง
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เงื่อนไขใหออกจากปา และอาสาสมัครจํานวน 99 คน รวมกันเดินเทาภาวนาจาก อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ไปยังรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงามไดสง
ตัวแทนไปเขารวมโครงการในชวงวันแรกที่มีการเปดเวทีอภิปรายเกี่ยวกับปาชุมชน ซึ่งกิจกรรม
ทั้งหลายลวนสงผลใหชาวบานปาสักงามรูจักกลุมคนทํางานในวงการเดียวกัน และนําไปสูการ
ติดตอสัมพันธเปนเครือขายทํางานในดานเดียวกันที่สามารถชวยเหลือกันได
บวชปา ทําปายแนวเขตปา แนวกันไฟ และการสรางองคความรูทองถิ่น: ปฏิบัติการทางวาทกรรม
ของชาวบานบนเสนทางการจัดการปา
เมื่อชาวบานใชความรูการจัดการปาชุดปาชุมชน มาปะทะกับความรูชุดปาอนุรกั ษของ
ภาครัฐ และสรางเครือขายการเคลื่อนไหวทางสังคมขึ้นมา ปญหากับทางเจาหนาที่รัฐก็เริ่มหันไปสู
ทิศทางที่ดีขึ้น โดยปาไมจังหวัดประกาศและยอมรับในการจัดการทรัพยากรเรื่องปาของหมูบานปา
สักงามในที่สุด
“ที่ปาไมเขามาเปนการตอยอดป 38 เปนชวงที่ปาไมเคาประเมินโครงการตําบลหมู
เขียวขจี โครงการจากสวนกลาง เปนโครงการที่ปาไมเคาจะเขาไปดูการอนุรักษปา ซึ่งตอนนั้น
กระแสอนุรักษปาดังมาก เคาก็เขาไปดูแตละหมูบานแลวก็เสนอ เริ่มตั้งป 38-39 กระแสอนุรักษดัง
ตลอด เคาก็เริ่มโครงการตําบลเขียวขจี เคาก็เลยไปดู ก็เลยไปเจอกับพี่ ก็เลยลองดู อีกครั้งหนึ่ง
คุณวินิจ ภูนวรัตน กับคุณทนงศักดิ์ คํามูล แตวินิจ ภูนวรัตน จะอยูสวนกลาง ตอนแรกปาไมมนั ก็
ไม ย อมรั บ หรอกแต มั น มาเห็ น ของจริ ง เห็ น ที่ เ ราทํ า มั น ก็ ต อ งยอมรั บ มั น ก็ ต อ งเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมหลาย ๆ อยาง ๆ ซึ่งคุณไมไดเปนเจาเปนนายใคร” (จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ จุล
จุมพงศ)
“ที่เคาเริ่มมาดีดวย เพราะสวนหนึ่งเปนนโยบายที่สวนหนึ่งขับเคลื่อนอยูวาประเทศ
ไทยตองมีปา 40 % ของพื้นที่ ทีนี้มันเหลือ 25 % มันก็อยูตามหัวไรปลายนา อุทยานบานบางที่
ที่นี้จะเพิ่มปาจะตองไปเพิ่ มที่ไหน ถาไมเขาถึงชาวบาน” (จากการสัมภาษณคุณพิชัย พูลเพิ่ม
คณะกรรมการปาชุมชนบานปาสักงาม)
หลังจากปาไมจังหวัดยอมรับใหชาวบานปาสักงามเขามาจัดการดูแลปาของ ชุมชนได
ไมนาน กรมปาไมก็ไดจัดทําโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระ
ชนมายุครบ 50 พรรษา ทั่วประเทศขึ้นมา เมื่อโครงการดังกลาวเขามาสูหมูบานปาสักงาม
เจาหนาที่ปาไมจังหวัดเชียงรายก็เขามาติดตอและตกลงที่จะทําโครงการกับหมูบาน โดยมีขอตกลง
วาตนไมที่นํามาปลูกในผืนปาดอยหมีหามชาวบานใชและตัดไปทําประโยชนสวนตน เนื่องจาก
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ตนไมที่นํามาปลูกนั้นมีวัตุประสงคเพื่อตองการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
เพื่อตองการฟนฟูปาที่เคยอุดมสมบูรณใหกลับมาดังเดิม ดังนั้นพื้นที่ในเขตปาที่ปลูกใหมนี้ชาวบาน
ก็ไมสามารถใชประโยชนได และการปลูกปาขึ้นมาใหมก็จะทําการปลูกตรงพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ตนไมพืชพรรณในบริเวณดังกลาวบางสวนจึงตองทําการถอนตัดทิ้งไป เพื่อเตรียมสําหรับปาที่จะ
ปลูกขึ้นใหม อีกทั้งการปลูกปาขึ้นใหมตนกลาที่นํามาปลูกก็มักจะไมสามารถปลูกไดในพื้นที่ เพราะ
มีลักษณะไมเหมาะสมกับดิน ปลูกไมนานตนกลาก็ตายหมด ตองทําการปลูกกันใหม เมื่อเปนเชนนี้
ชาวบานจึงตัดสินใจทําการบวชปาขึ้นมา และจัดทําโครงการปลูกปาโดยความรวมมือกันของ
ชาวบานในชุมชนเอง เพราะเมื่อบวชปาแลว ทั้งชาวบานและเจาหนาที่ก็จะไมสามารถทําการตัดไม
หรือทําลายปาไดในทุก ๆ กรณี เทากับเปนการสรางอํานาจการครอบครองพื้นที่และการดูแลไป
ใหกับชาวบานโดยปริยาย รวมทั้งการที่ชาวบานจัดโครงการปลูกปาโดยชุมชนเองก็เทากับเปนตัว
ชวยในการฟนฟูปาของชุมชนใหกลับมาอุดมสมบูรณ และชวยสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับชาวบานใน
ชุมชน
การบวชปาสามัคคี การทําพิธีบวชปานั้นมีวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติคลายคลึงกับพิธีสืบ
ชะตา หรือตออายุใหเจริญยั่งยืนสืบไปตามคติความเชื่อของคนลานนา โดยกิจกรรมการบวชปาที่
ชาวบานในชุมชนจัดขึ้นนั้น ไดจัดขึ้นในเวลาใกลเคียงกันเปนจํานวน 2 ครั้งดวยกัน ในครั้งแรกเปน
การรวมตัวและจัดขึ้นเองของชาวบานปาสักงามที่ตองการสรางผืนปาใหเปนสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ เปน
ผืนปาหวงหามที่ไมตองการใหบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตเขามาใชตามสะดวก รูปแบบของ
พิธีกรรมเริ่มขึ้นในตอนเย็นของวันกอนงาน ชาวบานผูชายจะเปนคนมาเตรียมพื้นที่และสถานที่ใน
การจัดงาน และทําการลอมสายสิญจนไวรอบปาชุมชน เพื่อรอทําพิธีในวันรุงขึ้น ผูเฒาผูแกจะเปน
คนเตรี ย มอุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ใ นงานบุ ญ กลุ ม แม บ า นมี ห น า ที่ จั ด เตรี ย มอาหารให ผู ม าร ว มงาน
หลังจากนั้นในตอนเชาผูคนทั้งเด็กเล็ก ผูเฒาผูแกในหมูบานหลายตอหลายคนทยอยมาเขารวมพิธี
เด็ก ๆ ทางโรงเรียนก็พามารวมกิจกรรม จากคําบอกเลาของชาวบานพบวาในวันประกอบพิธีนั้น
ชาวบานในชุมชนนําขบวนมากันอยางคึกคัก หลายคนตื่นเตนและยินดีที่จะมีพิธีที่หมูบานไมเคย
จัด โดยทําพิธีทางสงฆในวัดเปนอันดับแรก หลังจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปสูปาชุมชนของหมูบาน
และเลือกไมใหญของหมูบานโอบคลุมเปนจีวร พระสงฆสวดมนตใหศีลตามรูปแบบของพิธีกรรม
สงฆก็เปนอันเสร็จสิ้นพิธีกรรม
ตอมาในชวงเวลายางถึงฤดูเขาพรรษาในป พ.ศ. 2533 ไดมีแนวคิดเรื่องการทําพิธีบวช
ปา 50 ลานตนของภาคเหนือขึ้นมา โดยเปนกิจกรรมรวมของเครือขายปาชุมชนภาคเหนือ โดย
ความคิดริเริ่มจากพระครูมนัสนทีพิทักษ อดีตเจาคณะอําเภอแมใจ ปจจุบันดํารงตําแหนงรองเจา
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คณะจังหวัดพะเยา เพื่อตองการรณรงคใหชาวบานรวมกันอนุรักษปาไม จึงสรางพิธีกรรมดังกลาว
ขึ้นมา ซึ่งหมูบานปาสักงามก็เปนพื้นที่หนึ่งที่รวมลงมือทําดวยอีกครั้งหนึ่ง โดยรูปแบบของพิธีกรรม
ก็ยังคงเดิม คือ การใชกศุ โลบายนําเอาจีวรมาโอบอุมปกปองปาดอยหมีจากกระแสนายทุนรุกปา
และอาศัยผาเหลืองชวยคลองใจสนับสนุนและสงเสริมการรักษาปาของชาวบาน
สําหรับพิธีการบวชปาที่จัดขึ้นในชุมชนปาสักงาม เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2533 โดยความ
รวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน ผูใหญบาน กํานัน ครู นักเรียน คณะสงฆ และ
ชาวบ านปา สั กงาม ในงานครั้ง นี้ชาวบานยงคงมาร ว มงานกั น อย า งหนาตา รวมทั้งหนว ยงาน
ราชการตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชาวบานก็มารวมงานกันมากมาย ไมเวนแมแต
ชาวหนาที่ปาไมก็สงตัวแทนมารวมงานในครั้งนี้ดวย
โดยขั้นตอนของพิธีกรรมบวชปาไมมีกฎเกณฑตายตัว นิยมทํากันเหมือนงานบุญทั่วไป
เริ่มจากชาวบานจะใชสายสิญจนลอมอาณาบริเวณที่จะบวชตนไม แลวนิมนตพระสงฆมารวมทํา
พิธีสวดมนต และเลือกเอาตนไมที่ใหญที่สุดหรือพญาไมจํานวนหนึ่ง หรือตนไมที่มีความสําคัญตอ
การดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ หรือแมกระทั่งตนไมในปาที่ผานการรุกล้ําทําลาย แตยังมี
ศักยภาพสูงในการฟนตัวก็จะถูกรวมเขาไวดวย เพราะจะสามารถฟนคืนสภาพเปนปาสมบูรณไดใน
เวลาเพียงไมกี่ป ถาไมถูกรบกวนอีก หลังจากนั้นนําผาเหลืองมาพันรอบตนไม เพื่อใหเปนเฉก
เช น เดี ย วกั บ การห ม จี ว รให กั บ พระสงฆ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น พิ ธี ก็ เ ท า กั บ ป า ได ก ลายเป น สิ่ ง ศั ก ดิ สิ ท ธิ์
เชนเดียวกับพระสงฆ สงผลใหสถานภาพของตนไมเปลี่ยนไป กลับกลายเปนปาอันศักดิ์สิทธิ์ของ
คนในชุมชน ซึ่งชาวบานมักจะเชื่อกันวาผืนปาที่ผานพิธีบวชมาแลวนั้น เปนเสมือนดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ไมวาผูใดก็ไมอาจเขาไปทําลายได ทําใหตนไมมีโอกาสคืนความชุมชื้นแกแผนดินได
เต็มที่ และสายน้ําลําธารที่เกิดจากปาตนน้ําดังกลาวก็จะฟนคืนชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนั้นชาวบานก็พยายามสรางขอบเขตและอํานาจในการดูแลและจัดการปา
ใหกับชุมชนตนเองดวยการจัดทําแนวเขตปา และทําแนวกันไฟ เพื่อใหเห็นขอบเขตการจัดการที่
ชัดเจน อีกทั้งยังเปนการพยายามสรางองคความรูใหกับทองถิ่นวาชุมชนมีความรูใ นการจัดการปาที่
ดี และมีหลักการอีกดวย
การทําแนวเขตปา และทําแนวกันไฟ การทําแนวเขตปาของชุมชนบานปาสักงามนั้น
เริ่มจากการการใหชาวบานในชุมชนบริจาคแผนไมเพื่อที่จะนํามาเขียนเขตแนวปา หลังจากนั้น
คณะกรรมการปาชุมชนกับชาวบานปาสักงามก็ไดชวยกันเขียนปายจนสําเร็จ และนัดวันทําการ
ออกไปปกแนวเขตปา เพื่อไมใหซอนทับกับแนวเขตที่ทํากิน โดยชาวบานเกือบทุกหลังคาเรือนได
ออกมาชวยกันปกเขตแดนไดจนสําเร็จ
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สําหรับกิจกรรมการทําแนวกันไฟลอมรอบพื้นที่ปาชุมชนนั้น เปนรูปแบบของกิจกรรม
อีกประเภทหนึ่งที่หมูบานปาสักงามใชเปนเสนทางกําหนดขอบเขตปาของชุมชน อีกทั้งยังเปน
กิจกรรมที่เปนเครื่องมือในการสรางความสามัคคี สรางจิตสํานึกในการปกปองรักษาปา และเปน
การเผยแพรความรูเรื่องปาใหใหกับผูคนในชุมชนไดเปนอยางดี
กิจกรรมทําแนวกันไฟของชุมชนนั้นชาวบานจะชวยกันทําในชวงตนเดือนมีนาคมกอน
ถึงหนาแลง การทําแนวกันไฟนั้นชาวบานจะทําทั้งรอบใน และรอบนอก โดยทําการปดกวาดแนว
กันไฟลอมรอบพื้นที่ปาชุมชน เพื่อเปนการปองกันและอนุรักษปาชุมชนของหมูบานไมใหสูญเสียไป
จากไฟปาในยามหนาแลง โดยวิธีหลักในการสรางแนวกันไฟของปาชุมชนบานปาสักงามนั้นเริ่มตน
จากรวบรวมอาสาสมัครซึ่งเปนชาวบานในชุมชน โดยสวนมากจะสงตัวแทนมาครอบครัวละ 1 คน
มาทําการแผวถางวัชพืช หรือใบไมแหงซึ่งจะเปนเชื้อเพลิงในการลุกลามเมื่อเกิดไฟปาในบริเวณ
ภายใน และภายนอกใหนอยลง เพื่อเปนแนวเขตในการปองกันไฟปาที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอปาของชุมชน โดยจัดทําแนวกันไฟกวางประมาณ 10 -15 เมตร หรือประมาณความกวางของรถ
หนึ่งคัน รอบพื้นที่สําคัญ ซึ่งการทําแนวกันไฟลอมรอบบริเวณพื้นที่ปาชุมชนยังสามารถใชเปน
เส น ทางในการตรวจป า เพื่ อ ป อ งกั น การลั ก ลอบใช ป ระโยชน จ ากป า โดยมิ ไ ด ข ออนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการดูแลปาชุมชนของหมูบานอีกดวย โดยการตรวจปานั้นคณะกรรมการไดจัดตั้งเวร
ยามในการดูแลรักษาปาเปนจํานวน 5 คน โดยใชรถจักรยานยนตลาดตระเวนควบคุมและสอดสอง
ดูแลไปตามเสนทางของแนวกันไฟ ตอมาในปจจุบันคณะกรรมการปาชุมชนก็เปลี่ยนรูปแบบมาเปน
ใหชาวบานที่มีหัวไรปลายนาอยูตรงบริเวณใกลพื้นที่ปาชุมชนคอยดูแลสอดสองความเปนไปของ
ปาชุมชนแทน โดยจะใหคาตอบแทนกับชาวบานเมื่อใครสามารถจับผูกระทําผิดได รูปแบบของ
เสนทางกันไฟดังกลาวยังเปนเสนทางใหนักเรียนหรือบุคคลภายนอกใชในการศึกษาธรรมชาติ และ
การปลูกปานอกเหนือไปจากประโยชนในการปองกันไฟปาดังที่กลาวมาแลวขางตน
การสรางองคความรูทองถิ่น กิจกรรมหรือเครื่องมือที่ชวยในการสรางองคความรู
ใหกับชุมชนอีกประเภทหนึ่งก็คือ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องปาชุมชนใหกับเยาวชนในหมูบาน
ปาสักงาม เปนอีกโครงการหนึ่งที่ทางชุมชนจัดขึ้น โดยบรรจุความรูเกี่ยวกับปาชุมชนของหมูบาน
เขาสูหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน นําเจาหนาที่กรมปาไมมาสอนในชั่วโมงเรียน และจัดทําโครงการ
เยาวชนในโรงเรียน พานักเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับปาชุมชนซึ่งเปนแหลงความรูของหมูบาน และ
ปลูกตนไมรอบปาชุมชน โดยกิจกรรมดังกลาวเริ่มตนมาจากเมื่อประมาณป พ.ศ. 2538 – พ.ศ.
2539 ชวงที่กรมปาไมทําโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมีพระชนมายุครบ 50 ป ทางหมูบานจึงมีแนวคิดที่จะฟนฟูปาขึ้นมาพรอม ๆ กัน ดังนั้นจึง
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ทําโครงการปลูกปาโดยอาศัยความรวมมือจากชาวบานและนักเรียนในชุมชนทําการปลูกปาสอง
ขางทาง ปลูกปาในโรงเรียน และปลูกปาเสริมในพื้นที่ปาชุมชนตามแนวกันฝน โดยกิจกรรมนี้จะ
จั ด ทํ า เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ต อ งการบํ า รุ ง รั ก ษาป า ต น ไม และลํ า ธารต า ง ๆ ซึ่ ง ถื อ เป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของชุมชน
กิจกรรมศึกษาองคความรูเรื่องสมุนไพรของชุมชนเปนอีกกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่
เกิดขึ้นเพื่อสรางความรูใหคงอยูกับชุมชนและคนรุนหลัง โดยกิจกรรมดังกลาวเริ่มขึ้นจากความ
กังวลใจของคนในชุมชนที่มองวาสภาพตนไมบนปาดอยหมีจะรกครึ้มมีตนเหว ตนมะแฟน ตนตะ
คอ ตนบุญนาค ยืนตนสูงใหญขึ้นระเกะระกะ มีตนไมกาฝากอาศัยอยูจํานวนมาก พวกปาไผ ตน
มะมวงปา ตนขิงไคดัน ตนขี้เหล็ก ตนมะคาโมง ตนประดู ตนมะไฟ ตนชะอม มีกระจายอยูทั่วไป
สวนสมุนไพรพื้นบานที่ชาวบานเก็บมาใชรักษาโรคก็ขึ้นกระจัดกระจายแซมอยู พวกสาบเสือ เครือ
เปาขิง มากระทืบโรง ตนอีปุก ตนอีลอก หนามปลาดุก ตนฤษีผสมแลว ดีวัวลา และตนบอนหลาก
ชนิดมีมากมายมากพอใหหมอยาเลือกเก็บใชไดตามสรรพคุณ เชน ตมฝางแดงกินหลังคลอดลูก ใบ
หญาสาบเสือขยี้หามเลือด หรือตําพอกใสแผลสด แกนเครือมากระทืบโรงผาเปนซีกเล็ก ๆ ดอง
เหลากินบํารุงกําลัง ในยุคที่ยาฝรั่งหาซื้อไดงายและรักษาหายไวนั้น สมุนไพรกลายเปนสิ่งที่คน
สมัยใหมไมคอยรูจัก ทางคณะกรรมการปาชุมชนและโครงการนิเวศนชุมชนจึงเขาไปปรึกษาหมอ
อนามัยตําบลเวียงชัย ขอใหชวยดึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผูสื่อขาวสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (ผสส.) มาศึกษาสมุนไพรในปาดอยหมี เพื่อชาวบานจะไดรูจักการใชยาสมุนไพรชวยลด
คาใชจายยาสมัยใหมบางตัวที่มีราคาแพง โดยเชิญคุณหมอธารา ออมชมจันทร โรงพยาบาลอําเภอ
พญาเม็งรายเปนวิทยากรชวยประยุกตความรูสมุนไพรกับการแพทยสมัยใหม นับเปนอีกวิธีหนึ่งใน
การขยับขยายแนวรวมชวยกันอนุรักษปาบนพื้นฐานของปจจัยสี่ หรือยารักษาโรค โดยใชความ
หลากหลายของตนไมใบหญาที่แทรกตัวกันอยูในปาธรรมชาติผืนนี้

