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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กับธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากร

ธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการป่าชุมชน
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กับธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากร

ธรรมาภิบาลกับการจัดการป่าชุมชน
กรณีศึกษาเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 

๕ จังหวัดภาคตะวันออก

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าไม้ 
กรณีศึกษาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จังหวัดเลย
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

กับธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากร

ธรรมาภบิาลกับการจดัการป่าชมุชน

กรณีศกึษาเครือข่ายป่าชมุชนรอยต่อ ๕ จังหวดัภาคตะวนัออก
 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าไม้ 

กรณีศกึษาชมุชนในเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าภหูลวง จงัหวดัเลย

บรรณาธิการอ�านวยการ      ;     เรวดี  ประเสริฐเจริญสุข

บรรณาธิการ          :     ภรภัทร  พิมพา

กองบรรณาธิการ/ปก/รูปเล่ม   :     วราภรณ์  เกตุจินดา

พิมพ์ที่  

บริษัท ศูนย์การพิมพ์ แก่นจันทร์ จ�ากัด

จัดพิมพ์และเผยแพร่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนการจัดพิมพ์

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการจัดท�านโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองทุนการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า

ค�าน�า

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การเข้าถึงและ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ�านวนมากมาย  ซึ่งต่างมี 

ความส�าคัญในวิถีการเป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อ 

ประชาชนทุกเพศวัยไปพร้อม จากบทเรียนที่ผ่านมาจึงมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่รัฐต้องแจ้งความจ�านงในการปฏิรูปฐานทรัพยากรฯ บนฐาน 

ธรรมาภิบาล     การให้ความส�าคัญกับการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ขัดกับ 

รัฐธรรมนูญ เพื่อแปรสู่การปฏิบัติได้จริง   โดยสร้างมาตรฐานหรือ 

ก�าหนดกติการ่วมทีเ่ป็นธรรม การบรรจหุลกัการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ 

ประชาชนแทนหลักการควบคุมและลงโทษ       ขจัดเง่ือนไขที่จะน�าไปสู ่

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่มี

หลักประกันสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน   

หนังสือชุดนี้ (จ�านวน 6 เล่ม)   ได้สะท้อนรูปธรรม  ถ่ายทอดชุดความรู้ 

และประสบการณ์จากการท�างานของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน   

ภายใต้กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการจัดท�านโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  โดยการสนบัสนนุ จากกองทนุพฒันาการเมอืง

ภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในหนังสือชุดนี้ 

ได้ยืนยันถึงความจ�าเป็นที่สังคมไทยต้องมีธรรมาภิบาลในการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นธรรม  โดยการสร้างพื้นที่และ 

เสริมศักยภาพให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ของการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมือง   ซึ่งเป็นฐานชีวิตของเขาเองภายใต้กติกา

ร่วมกันของสังคม

      บรรณาธิการ
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ธรรมาภิบาล

แนวคิดธรรมาภิบาล(๑)  คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ 

การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจาก

นี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้ทั้งภาค

รัฐและเอกชน ในการน�าหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ัน ท�าให้เกิดยุทธศาสตร์

การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   เพื่อการรักษา

ฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่อรักษาสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วม

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน น�้า ป่าไม้ ทรัพยากรทะเลและ

ชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รวม

ทั้งการป้องกันภัยพิบัติ

(๑) หลักการของธรรมาภิบาล หรือ good governance ตามที่ UN ESCAP 
(United Nation Economic and Social CommiSSioN for ASiA and the Pacific.)  
ก�าหนดมี 8 หลักการคือ การมีส่วนร่วม (PArtiCiPAtory) การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย(rUlE of law) ความโปร่งใส(trANSPArENCy) ความรับผิดชอบ  
(rESPoNSivENESS) ความสอดคล้อง(CoNSENSUS oriented) ความเสมอภาค  
(EqUity and iNClUSivENESS) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(EffECtivENESS 
 and EffiCiENCy) และการมีเหตุผล (ACCoUNtAbility)
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อย่างไรก็ตามหากแบ่งวิวัฒนาการป่าไม้ในประเทศไทย สามารถ

แบ่งออกเป็นสีพ่ฒันาการได้ดงันี ้(Prangtong, ๒๐๐๙)

ยุค ๑ (๑๘๙๖ – ๑๙๕๓) พัฒนาระบบการจัดการป่าไม้และ

อุตสาหกรรมป่าไม้
ในช่วงเวลานี้พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยถูกใช้ส�าหรับการบริโภค

ภายในและนอกประเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถูกก่อตั้งขึ้น

ในปี ๑๙๔๗ เพื่อการค้าขายไม้และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไม้ และบริษัท

ไม้อัดไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท�าไม้ พื้นที่

ป่าไม้และเกษตรกรรมยงัคงมคีวามอดุมสมบรูณ์ ประมาณร้อยละ ๖๐ 

ของพื้นที่ประเทศไทยเป็นป่าไม ้ที่ มีความอุดมสมบูรณ์และ

หลากหลายทางชีวภาพ

ยุค ๒ (๑๙๕๔ – ๑๙๖๗) รัฐจัดสรรที่ดินเพ่ือการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ
ในยุคนี้พื้นที่ป่าไม้ได้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ พื้นที่เกษตรกรรมจ�านวนมากได้ถูกจัดสรรให้กับ 

เกษตรกรรายย่อยภายใต้กฎหมายที่ดินปี ๑๙๕๔ ซึ่งให้สิทธิใน

การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามในปี ๑๙๖๑ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกได้ถูกด�าเนินการ 

พื้นที่ประมาณร้อยละ ๕๐ ยังคงเป็นป่าไม้ แต่ลดลงเหลือเพียง 

ร้อยละ ๔๐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สอง  

พ้ืนที่ป ่าไม้ถูกแผ้วถางให้ลดลงอย่างรวดเร็วเกิดจากการให้

สัมปทานท�าไม้ให้แก่บริษัทในระดับจังหวัด นอกจากน้ียังได้รับ 

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและการ

สร้างเขื่อน

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหาร

การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของ

ประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนของสังคม 

คือ ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีการสนับสนุน

ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมด�ารงอยู่ร่วม

กันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ�านาจในการพัฒนาประเทศชาติ

ให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ

ยุคสมัยของการจัดการป่าไม้ไทย(๒)

ทรัพยากรป่าไม้นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ถูกยึดครองการจัดการ 

โดยรัฐมาโดยตลอด รัฐบาลไทยได้มีการจัดการป่าไม้มาตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๔๒๙ ในช่วงต้นของการจดัการป่าไม้มเีป้าหมายเพือ่ให้สมัปทาน

ท�าไม้ซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงปี ๒๔๒๙ ถึง ๒๕๓๒ (สมศักดิ์,๒๕๔๓) 

เป้าหมายของการท�าไม้ในช่วงนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือการ 

ท�าไม้ โดยเฉพาะไม้สกัในภาคเหนอื ซึง่เป็นรปูแบบทีล่อกเลยีนแบบ

มาจากอินเดียและพม่า เนื่องจากประเทศในยุโรปมีความต้องการ

ใช้เนื้อไม้สัก (สมศักดิ์,๒๕๕๐) ในช่วงนี้รัฐบาลได้ว่าจ้างผู้เชียวชาญ

ชาวต่างชาตชิือ่นายเฮอร์เบิร์ต สเลส (Herbert Slade) เข้ามาศกึษา 

รปูแบบการท�าไม้ในประเทศไทย นายเฮอร์เบร์ิตได้สรปุว่า ประเทศไทย

ยังขาดการจัดท�าไม้ที่ถูกต้องตามหลักการจึงแนะน�ารัฐบาลไทย 

ให้ก่อตัง้หน่วยงานดุแูลการท�าไม้ขึน้มา ดงันัน้กรมป่าไม้จงึถกูก่อตัง้ขึน้ 

และนายเฮอร์เบิร์ตคืออธิบดีกรมป่าไม้คนแรก (สมศักดิ์, ๒๕๕๐)
 
(๒) เรียบเรียบโดย : อนุสรณ์ ไชยพาน
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ก�าจัดปัญหาคอมมิวนิสต์ ปัญหาประการที่สองคือเกิดการอพยพ

ย้ายถิ่นอย่างกว้างขวางของชาวเขาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

ท�ากินในพื้นที่ป่าไม้ทางภาคเหนือของประเทศ ท�าให้ในช่วงน้ี 

กรมป่าไม้จ�าเป็นต้องตัง้กองจดัการพืน้ทีป่่าไม้แห่งชาตขิึน้ เพือ่ส่งเสรมิ

การจัดการป่าไม้ในพื้นที่ซ้อนทับกับชุมชนโดยใช้ชื่อว่าโครงการ

หมู่บ้านป่าไม้ อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหา

การตัดไม้ท�าลายป่า แต่เป็นการจ�ากัดขอบเขตการตัดไม้ในพื้นที่

จ�ากัดที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนสามารถท�าได้ อย่างไรก็ตามการ 

ให้สัมปทานไม้แก่บริษัทเอกชนยังคงอยู ่และอัตราการสูญเสีย

พื้นที่ป่าไม้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงต้นทศวรรษที่ ๑๙๘๐ 

พื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ ๓๖ ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด แต่ใน

ช่วงปลายทศวรรษดังกล่าวพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ ๓๒ ของ

พื้นที่ประเทศ ในนี้มีเพียงร้อยละหกที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญ เช่น 

อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เหตุผลที่เนื้อที่ป่าถูก

ท�าให้ลดลงอย่างต่อเนื่องคือ รัฐบาลยังคงให้มีการสัมปทานท�าไม้

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการย้าย 

ชนกลุ่มน้อยออกจากพื้นที่เปราะบางในบางพื้นที่ ด้วยเหตุผล

ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ยุค ๔ (๑๙๘๑ – ๑๙๙๐) เปลี่ยนผ่านสู่ความร่วมมือในการ

จัดการป่า
สืบเนื่องจากรัฐบาลเริ่มยอมรับว่ามีเน้ือที่ป่าไม้สูญหายไปจ�านวน

มากในช่วงต้นทศวรรษที่ ๑๙๘๐ แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในการ

อนรุกัษ์ป่าไม้ของประชาชนเร่ิมได้รับการยอมรับมากขึน้ ประกอบกับ

ช่วงนี้การจ�ากัดการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้ในป่าอนุรักษ์เริ่มส�าเร็จผล  

เปรยีบเทียบพืน้ท่ีป่าในช่วงสัมปทานท�าไม้และหลังการปิดป่า

ทีม่า : http://www.environmenttimes.net/

ยคุ ๓ (๑๙๖๘ -๑๙๘๐) ยคุแห่งการสญูเสียไปของพืน้ทีป่่าไม้
ในปี ๑๙๖๘ รัฐบาลตัดสินใจขยายเวลาในการสัมปทานป่าไม้

ให้ยาวนานและเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่ามากกว่า ๕๐๐ ป่าถูกยกให้

สัมปทานเป็นเนื้อที่ราวคร่ึงหนึ่งของประเทศ อย่างไรก็ตามการ

ตัดสินใจให้สัปทานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการป่าไม้

ตามมา เมื่อประชาชนยากจนจ�านวนมากได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน

ท�ากินในพืน้ทีป่่าไม้เปิดใหม่อนัเนือ่งมาจากการสมัปทาน นอกจากนี้ 

ปัญหาดงักล่าวกลับไม่ได้ถกูแก้ไขแต่กลบัถกูผ่อนปรนให้มกีารท�ากนิ 

ในพื้นท่ีเนื่องจากรัฐบาลกังวลปัญหาคอมมิวนิสต์ การผ่อนปรนให้ 

ประชาชนท�ากินในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือผลทางยุทธศาสตร์ในการ
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ปฐมบท“ป่าชุมชน” การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการป่าไม้และฝันที่ไม่ถึงฝั่ง(๓)
 

สมศักดิ์ สุขวงษ์(๒๐๐๗) ได้จัดประเภทป่าชุมชนในประเทศไทยว่า

สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือป่าชุมชนทางวัฒนธรรม และ

ป่าชุมชนฟื้นฟูใหม่ ป่าชุมชนทางวัฒนธรรมนั้นหมายถึงพื้นที่ป่า

ที่ประชนชนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไป

จัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่น ระบบเหมืองฝายในภาคเหนือที่แสดง

ให้เห็นว่าคนท้องถิ่นมีวัฒนธรรมในการจัดการป่าไม้ ส่วนในภาค

อีสานมี ป่าดอนปู่ตา ป่าช้า และวัดป่า ที่แสดงให้เห็นว่าคนท้องถิ่น 

มวีฒันธรรมท้องถิน่ในการจดัการป่าไม้รอบๆ ชมุชน ดงัน้ันป่าชมุชน

ทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงมีอายุมากกว่าร้อยปี ส�าหรับทางภาคใต้ 

พบว่ามีป่าโกงกางชุมชนหลายแห่งที่ชุมชนจัดการเองโดยใช้

วัฒนธรรมความเช่ือท้องถิ่น เช่นป่าโกงกางชุมชนบ้านทุ ่งทอง 

จังหวัดตรัง อย่างไรก็ตามพบว่าป่าชุมชนทางวัฒนธรรมบางครั้ง
 
(๓) เรียบเรียงโดย : อดิศร  สุนทรารักษ ์

กรมป่าไม้ได้ก่อตั้งโครงการจัดสรรพื้นที่ท�ากินป่าพื้นที่ป ่าไม้

เสื่อมโทรมให้เกษตรกร(สทก.) ที่เข้ามาอาศัยท�ากินในพื้นที่ป่าไม้ 

ก่อนปี ๑๙๘๒ อย่างไรกต็ามโครงการ สทก. ได้ด�าเนนิการเช่นเดยีวกบั

แนวคิดโครงการหมุ่บ้านป่าไม้ คือให้สิทธิประชาชนท�ากินในพื้นที่

ป่าไม้ แต่ยังจ�ากัดเร่ืองการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ

ของรัฐด้านอื่นๆ แก่ประชาชน ในขณะเดียวกันกรมป่าไม้ยังได้ริเริ่ม

โครงการปลูกป่าเพ่ือชุมชนข้ึนไปพร้อมๆกัน โครงการดังกล่าวนี ้

มีเป้าหมายเพื่อปลูกป่าส�าหรับสนับสนุนความต้องการใช้ไม้แก่

ชุมชนที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ 

ในปี ๑๙๘๕ นโยบายเกี่ยวกับป่าไม้แห่งชาติได้ก�าหนดให้มีการขยาย

พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แนวคิดดังกล่าว

ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อแนวคิดการยอมรับประชาชนท้องถิ่น  

นักวิชาการ เอกชน และองค์กรของรัฐอ่ืนๆ ในการมีส่วนร่วมใน 

การจดัการป่าไม้ กรมป่าไม้ได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัแต่เพียงองค์กร

เดยีวอกีครัง้ในการจดัการป่าไม้ทัง้หมดเพือ่ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าไม้ อย่างไร

ก็ตามเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่และภูเขาพังทลายในภาคใต้ 

ในปี ๑๙๘๘ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวคร้ังย่ิงใหญ่ของกลุ่มคน

ชั้นกลางในสังคมไทยเพื่อยุติการให้สัมปทานป่าไม้ การเคลื่อนไหว

ดังกล่าวนี้ยังได้ส่งผลต่อการหวนคืนของแนวคิดการยอมรับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการป่าไม้และอนุรักษ์

กลับมาอีกครั้ง
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ในภาคเหนอื กรณีดงักล่าวเกดิการเคลือ่นไหวของประชาสงัคมผ่าน 

สื่อสาธารณต่างๆ เพื่อกดดันรัฐบาลให้ยุติโครงการปลูกป่าดังกล่าว 

ในทีส่ดุกรมป่าไม้จ�าเป็นต้องยกเลกิสัมปทานโครงการปลกูป่าดงักล่าว

เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคนท้องถิ่น 

ส�าหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเคลื่อนไหวของประชาชน

เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ได้เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดมาตั้งแต่ 

ปี ๑๙๘๔ เมื่อประชาชนท้องถิ่นในภาคอีสานลุกฮือต่อต้านโครงการ

ปลูกป่ายูคาลิปตัสและโครงการจัดสรรที่ดินท�ากิน (คจก.) ใน

ระหว่างปี ๑๙๙๑-๑๙๙๓ ที่ย้ายประชาชนออกจากถิ่นอาศัยดั่งเดิม 

จ�านวนมากและสร้างปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ

รัฐบาล นอกจากนี้ทั้งสองโครงการดังกล่าวยังสร้างภาพลักษณ์ให้

ประชาชนเป็นผู้ตัดไม้ท�าลายป่า ดังนั้นเพื่อหลุดพ้นจากภาพพจน์

ดังกล่าว ป่าชุมชน การปลูกป่า และการอนุรักษ์ต้นน�้าโดยประชาชน

ท้องถิ่นได้ถูกขยายการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย เพื่อแสดงให้ภาครัฐ

และสาธารรณชนเห็นประชาชนท้องถิ่นสามารถอาศัยอย่างเป็น

มิตรร่วมกันได้กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ 
 

ในกรณขีองภาคใต้ มลูนธิหิยาดฝนและองค์กรพฒันาเอกชนบางกลุม่

ได้มีบทบาทส�าคัญในการฟื้นฟูป่าชายเลน ทรัพยากรชายฝั่งโดยคน

ท้องถิน่ ซ่ึงเป็นแหล่งสวสัดกิารให้กบัชาวประมงรายย่อย นอกจากนี ้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน

แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่โดยรอบลุ่มน�้าใน

ภาคใต้

ก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืนได้ เนื่องจากเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ

และสังคมในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ป่าชุมชนหลายๆแห่งถูกท�าลาย

โดยหน่วยงานรัฐและคนท้องถิ่นด้วยความต้องการใช้พื้นที่ป่าเพื่อ

กิจกรรมอื่น เช่น สร้างโรงเรียน หรือสถานีอนามัย

ส�าหรับป่าชุมชนฟื้นฟูใหม่ แนวคิดได้ถูกน�ามาใช้เมื่อไม่กี่สิบปี โดย

เฉพาะกับป่าชุมชนที่เกิดขึ้นหลังปี ๑๙๘๒ เหตุผลให้หลายๆ ชุมชน 

รเิริม่อนรุกัษ์ป่าชมุชนเนือ่งจากปัญหาความขาดแคลนแหล่งอาหาร

และน�้าในธรรมชาติรอบชุมชน เนื่องจากการท�าลายป่าไม้ที่มาก

เกินไปของชุมชน
 

การกระพือของแนวคิดป่าชุมชนในประเทศไทยเกิดขึ้นจากความ

เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) สองกระแสหลักคือ  

ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับกรมป่าไม้ และผลกระทบ 

จากโครงการวิจัยวนศาสตร์ชุมชน กระแสแรกเกิดขึ้นอย่างเด่นชัด 

จากความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง 

ชาวบ้านห้วยแก้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ กบับรษิทัเอกชนทีไ่ด้รบัสมัปทาน

ปลูกป่าจากกรมป่าไม้ ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ได้จุดประกาย

ค�าถามจากประชาสังคมถึงสิทธิของชุมชนในการปกป ้อง

ทรัพยากรธรรมชาตท้ิองถิน่ และค�าถามดงักล่าวนีย้ิง่เสยีงดงัมากขึน้ 

เมื่อมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือส่งเสริมให้คนท้องถิ่นและองค์กร

พัฒนาเอกชนให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาป่าชุมชน

ในภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวในการ 

เรียกร้องการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ได้ถูกเร่งเร้าให้มีการ

ยอมรบัมากขึน้ เมือ่เกดิกรณกีารชาวบ้านท้องถิน่จบักมุคนงานบรษิทั

ปลกูป่าแห่งหนึง่ ทีพ่ยายามจะท�าลายป่าสมบรูณ์เพือ่โครงการปลกูป่า 
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ดังกล่าวนี้มีบทบาทอย่างสูงในการเคลื่อนไหวทางสังคมใน

ประเทศไทยเพื่อยอมรับประชาชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรป่าไม้
.  

นอกจากนี้ อาจารย์สมศักดิ์ สุขวงศ์(๒๐๐๗) ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

ว่า แนวคิดการยอมรับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม่ส่วนหนึ่ง

มีอิทธิพลมาจากการริเริ่มหลักสูตรวนศาสตร์สงัคมในมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตร 

โลก (FAO) และกรมป่าไม้ในปี ๑๙๘๒ หลักสูตรดังกล่าวมีอิทธิพล

อย่างยิ่งในการผลักดันนโยบายและริเริ่มโครงการในกรมป่าไม้เพื่อ

ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าไม้ นอกจาก

นี้ การก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน (RECOFTC) ใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(ADB) ก็มีส่วนส�าคัญที่ส่งเสริมให้มีการยอมรับประชาชนท้องถิ่น

ให้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ในเมืองไทย

หลักฐานที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยอมรับคนท้อง

ถิ่นให้มีสว่นร่วมในการจดัการทรพัยากรคอื การผลกัดนั “กฎหมาย 

ป่าชมุชน” จากการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งสองทางที่กล่าวมาและ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อย่างไรกต็ามเป็นทีน่่าเสยีดายว่ากฎหมาย

ดังกล่าวไม่สามารถผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาเน่ืองจากการ 

ไม่ลงรอยความเห็นในการยอมรับการมีส่วนร่วมและอยู่อาศัยของ

ประชาชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ

อย่างไรกต็ามในปัจจบุนั รัฐธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๕๐ ได้เตรียมพืน้ฐาน

ในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แก่ประชาชน

ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ได้เขียนไว้ชัดเจน

ส�าหรับกระแสความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สองเพื่อผลักดัน

แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ของคนท้องถิ่น เกิดขึ้น

จากโครงการวิจัยวนศาสตร์ชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้น 

จากความร่วมมอืจากหลายหน่วยงานคอื มลูนธิฟิอร์ด มลูนธิพิฒันา

ชุมชนท้องถิ่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัขอนแก่น สถาบนัวจิยัสงัคม

แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย องค์ที่กล่าวมานี้ได้ท�าโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อยืนยัน 

ว่าประชาชนในท้องถิ่นมีการจัดการป่าชุมชนโดยชุมชนเอง ผลการ 

วิจัยดังกล่าวได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายใน

ประเทศไทยให้มีการยอมรับสิทธิของชุมชนในการจัดการป่าไม้ 

และเป็นที่มาของค�าประกาศเพื่อการยอมรับสิทธิชุมชนของคนใน

ระดับรากหญ้าเพ่ือจัดการป่าไม้ ซ่ึงถูกตีพิมพ์เป็นค�าประกาศว่า  

“สิทธชิมุชนฐานรากของประชาธิปไตย” ในปี ๑๙๙๑ ค�าประกาศ
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ว่าประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิและบทบาทตามกฎหมาย

ที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชวีภาพในท้องถิน่ (ราชกจิจานเุบกษา ฉบบัปี ๒๕๕๐) 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ยังได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นเข้าไปมามีส่วนร่วมในการ

จัดการป่าไม้นับต้ังแต่แผนที่ฉบับที่ ๕ เป็นต้นมา ซึ่งยอมรับเอา

ประชาชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้เพื่อสวัสดิการ

ชุมชน ส�าหรับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๖ ได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชน

และประชาชนท้องถิ่นเข้าไปมีบทบาทในการจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๗ ได้ริเริ่มและผลักดัน

กฎหมายป่าชุมชน นอกจากนี้ยังมีการระบุชัดว่าประชาชนมีสิทธิ

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนา

ฉบับที่ ๘ และสุดท้ายแผนพัฒนาฉบับที่ ๙ ได้พูดถึงยุทธศาสตร์

ในการส่งเสริมประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ นอกจากนี้นโยบายป่าไม้แห่งชาติฉบับปัจจุบันยังได้ระบุชัด

ถึงการส่งเสริมการจัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชน

ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ให้

มากขึ้น(Makarabhirom, ๒๐๐๐).
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ธรรมาภิบาลกับการจัดการป่าชุมชน
กรณีศึกษา : เครือข่ายป่าชุมชน
รอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก

โดย : อนุสรณ์ ไชยพาน

ภูมิหลังเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด  

ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก มีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุม 

๕ จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และชลบุรี 

มีเนื้อที่รวมประมาณ ๑.๒ ล้านไร่ เป็น ป่าดิบลุ่มต�่าผืนสุดท้ายของ

ประเทศ มีระดับความสูง ๕๕ – ๓๓๐ เมตร จากระดับน�้าทะเล ซึ่ง

เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่ง

ของไทย มลีกัษณะโดดเด่นคอื เป็นป่าลุม่ต�า่ทีไ่ม่ผลดัใบ (lowland 

forest) เป็นป่าไม่ไม่ผลัดใบที่อยู่ต�่ากว่า ๓๐๐ เมตร จากระดับ

น�้าทะเลปานกลางที่สมบูรณ์และมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศ 

เป็นแหล่งอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์ ไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ชนิด มีการพบพนัธุไ์ม้  

พันธุ์สัตว์เฉพาะถิ่นหายากหลายชนิด และยังเป็นแหล่งต้นน�้า 
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ปัจจุบันพื้นที่มีการเปล่ียนแปลงจากการขยายตัวของชุมชนและ 

โรงงานอตุสาหกรรม มผีลกระทบและสร้างแรงกดดนัต่อทรัพยากร

ป่าไม้ น�้า และที่ดิน รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างกลุ ่มทุนกับ 

ชาวบ้านในการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   

วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ

ในท้องถิ่น จึงต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานหาที่ดินท�ากินใหม่ ในปี  

พ.ศ. 2539 เกดิองค์กรชุมชนทีมี่แนวคดิจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ท้องถิน่ในมติกิารพฒันาและมิตกิารอนุรักษ์ ก่อให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน สามารถจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ เพื่อพึ่งตนเองและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น จนปัจจุบัน

มีองค์กรชุมชนกว่า ๖๐ หมู่บ้านรวมตัวกันจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในรูปแบบ “ป่าชุมชน” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ 

สถานการณ์ปัญหา
ปัจจบุนัพืน้ทีป่่าทีอ่ยูร่ายรอบพืน้ทีอ่นุรกัษ์มีจ�านวนมากกว่า ๒ แสนไร่ 

แต่พ้ืนที่ป่าดังกล่าวยังถูกบุกรุกอย่างต่อเน่ือง ปัญหาส�าคัญ

ในหลายพื้นที่ การลักลอบล่าสัตว์เพื่อการค้า การลักลอบตัดไม้ 

การน�าพืชส�าคัญออกจากป่ามาขาย และการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน 

ซึ่งมีผลต่อการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายของ

ทรพัยากรชวีภาพ และกระทบความเป็นอยู่การด�ารงชพีของชาวบ้าน  

แม้ว่าภาครฐัได้ด�าเนนิการจดัสรรพืน้ที ่ป่าสงวนแห่งชาตทิีเ่ส่ือมโทรม

ให้ราษฎรท�ากนิ เป็นเขตการปฏิรูปทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม (สปก.) 

และออกหนังสืออนุญาตให้ท�ากินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นการ

ช่ัวคราวเพ่ือรบัรองสทิธทิ�ากนิ(ส.ท.ก.) แต่ปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่า

ยังคงไม่จบสิ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขา ป่าชุมชน ป่าริมคลอง และ

หลายสายทีส่�าคญัต่อการพฒันาภาคตะวนัออก เช่น แม่น�า้บางปะกง 

แม่น�า้ปราจนี แม่น�า้ประแสร์ คลองโตนด และแม่น�า้จนัทบรุ ีซึง่แม่น�า้ 

ดังกล่าวเปรียบเสมือนสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตและชุมชน 

ในภาคตะวันออกของไทย นอกจากนี ้ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาค 
ตะวันออก เป็นพื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  
ประกอบด้วยพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตแิละเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 
จ�านวน ๕ แห่ง คือ ๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ๓) อุทยานแห่งชาติ 
เขาคิชกูฎ ๔) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และ  
๕) อทุยานแห่งชาตเิขา ๑๕ ชัน้ นอกจากนีพ้ืน้ทีป่่ายงัมขีอบเขต 

ที่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ถึง  ๕  จังหวัดของภาคตะวันออก 

(ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  สระแก้ว  จันทบุรี  และระยอง) ดังนั้นพื้นที่ป่า

รอยต่อฯ จึงมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบ ซึ่งชุมชนเหล่านี้ยังคงมี

วถิชีวีติ และวฒันธรรมในการด�ารงชพีทีย่งัต้องพึง่พงิทรพัยากรป่าไม้ 

ในรูปของป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (non – timber forest products ) 

(กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ๒๕๔๗)
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แผนที่แสดงเครือข่ายป่าชุมชนรายต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรีุ ระยอง จันทรบรีุ สระแก้ว)

ที่มา : แผ่นพับแนะน�าโครงการ เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕  จังหวัด 

ป่าเกาะกลางคลอง ปัญหาการล่าสัตว์ป่าและลักลอบตัดไม้เมตร 

ไม้ฟืน แปรรูปเพื่อขายนายทุน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่า จึง

มีการลักลอบเกิดขึ้น 

เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก 
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ท�าให้ประชาชนมีแนวคิดในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นในมิติการพัฒนาและมิติการอนุรักษ์ 

ที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 

อันน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพึ่งตนเองและ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เกิดการเชื่อมประสานกันเป็น 

เครือข่ายองค์กรชาวบ้านป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดย

ชุมชนท่ีมารวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครือข่าย เป็นกลไก

ก�าหนดการเรยีนรูท้ีอ่งค์กรชมุชนต้องการ เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ปัญหา 

หรือต่อยอดการจดัการทรพัยากรธรรมชาตท้ิองถิน่อย่างยัง่ยนื และ

พัฒนาจนเกิดคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด

ภาคตะวนัออกขึน้ ประกอบด้วย เครอืข่ายป่าชมุชนต�าบลท่ากระดาน  

อ�าเภอสนามชยัเขต เครอืข่ายป่าชมุชนต�าบลคลองตะเกรา เครอืข่าย 

ป่าชุมชนต�าบลท่าตะเกียบ อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เครือข่ายป่าชุมชนพื้นที่เขาฉะกรรจ์-โนนสาวเอ้ จังหวัดสระแก้ว 

เครือข่ายป่าชุมชนพลองทอง-บ่อทอง จังหวัดชลบุรี เครือข่าย 

ป่าชุมชนต�าบลเขาน้อย จังหวัดระยอง และเครือข่ายป่าชุมชน 

ต�าบลพวา-ขนุซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว เครอืข่ายป่าชมุชนโปร่งน�า้ร้อน  

อ�าเภอโปร่งน�า้ร้อน จงัหวดัจนัทบรุ ีรวมทัง้สิน้จ�านวน ๖๖ ชมุชน จดัการ

ป่าชุมชน 84 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๕,๐๐๐ กว่าไร่ 
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หลักการธรรมาภิบาล
กับการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด
หลักการมีส่วนร่วม เป็นหลักการหน่ึงภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล  

ซ่ึงหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ   ได้ให้ความส�าคญัและมคีวามพยายาม

ค้นหาต้นแบบ      เพือ่เป็นตวัอย่างในการด�าเนนิการตามหลกัธรรมาภบิาล  

โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประยุกต์ใช้ให้

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด 

ริเริ่มโดยผู้น�าท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท�าลาย

ทรัพยากรป่า  มองเห็นความส�าคัญในการดูแลรักษาทรัพยากร โดย

ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญในการสร้างส�านึกความเป็นเจ้าของ

ของคนในชุมชน อันเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐาน

ส�าคัญของการที่จะท�าให้ประชาชนเกิดความหวงแหนและอยาก 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน และพัฒนาไปสู่การ

ท�างานท้องถิ่นด้วยตนเอง โดย เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด

ได้มีแนวทางการด�าเนินงาน โดยการน�าหลักการธรรมาภิบาลมาใช้ 

ในการบริหารงานเครือข่ายสรุปประเด็นส�าคัญดังนี้ 

คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดตะวันออก 

มาจากคณะกรรมการป่าชุมชนระดับพ้ืนที่จาก ๘ พื้นที่เครือข่าย 

ให้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายฯ พื้นที่ละ ๓ คน 

ซึ่งคัดเลือกมาจากพื้นที่ ประกอบด้วย เครือข่ายป่าชุมชนต�าบล

ท่ากระดาน อ�าเภอสนามชยัเขต เครอืข่ายป่าชมุชนต�าบลท่าตะเกยีบ  

เครอืข่ายต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เครือข่ายป่าชุมชนพ้ืนที่เขาฉกรรจ์ - โนนสาวเอ้  จังหวัดสระแก้ว 

เครือข่ายป่าชุมชนต�าบลพวา – ขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว  

เครือข่ายป่าชุมชนโปร่งน�้าร้อน อ�าเภอโปร่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

เครือข่ายป่าชุมชนต�าบลเขาน้อย อ�าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

และเครือข่ายป่าชุมชนพลองทอง – บ่อทอง อ�าเภอบ่อทอง จังหวัด

ชลบุรี

ขอบเขตพื้นที่ด�าเนินงาน เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด ภาค

ตะวันออก รวมทั้งสิ้น ๗ โซนพื้นที่ ใน ๕  จังหวัด ๘ อ�าเภอ ๑๑ ต�าบล  

๖๖ หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการป่าชุมชน จ�านวน ๘๒ แปลง รวม

จ�านวนพื้นที่ ๒๕,๐๐๐ ไร่ 
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t  การท�างานเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วน 
ในการด�าเนนิงานของชมุชน  ส่ิงทีส่�าคญัก็คอื การสร้างการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในชมุชน ให้มคีวามรบัผดิชอบต่อชมุชน โดยเหน็ว่าปัญหา

ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนนัน้ ไม่ใช่เป็นแค่เรือ่งของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ 

แต่ทุกภาคส่วนต้องมีการด�าเนินการร่วมกัน โดยมีกิจกรรมร่วมกัน

ได้แก่  การจดัเวทปีระชมุแลกเปลีย่นเครือข่ายป่าชมุชนในระดบัพืน้ที่   

การส่งเสรมิองค์กรชมุชนจดัการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชมุชน 

การสนับสนุนการจัดท�าป่าครอบครัว และสนับสนุนการท�าเกษตร 

พึ่งตนเองแบบพอเพียง ส�าหรับสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 

๕ จงัหวดั ภาคตะวนัออก ใน ๘ พืน้ทีจ่�านวน ๒๑๖ ครอบครวั ได้แก่ 

เครอืข่ายป่าชมุชนพืน้ทีเ่ขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ จ�านวน ๖๐ ครอบครวั 

เครือข่ายป่าชุมชนต�าบลพวา-ขุนซ่องจ�านวน ๓๘ ครอบครัว 

เครือข่ายป่าชุมชนต�าบลคลองตะเกรา จ�านวน ๒๕ ครอบครัว  

t การสร้างจิตสานึกความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ

เครอืข่ายป่าชมุชนรอยต่อ ๔ จงัหวดั สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน

อย่างโดยเริม่ต้นจากการปลกูฝังทศันคตใิห้คนในท้องถิน่ผูกพันกับ

ทรัพยากร โดยใช้ประเด็น การดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชน ร่วมกัน 

ของคนในท้องถิน่ให้เป็นแหล่งรวมพลังของคนในท้องถิน่ทีจ่ะหนัมา 

ช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน  โดยจัดกิจกรรม

ต่างๆ ด้านการจัดการป่าชุมชน เช่น ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า กิจกรรม

บวชป่า การใช้ประโยชน์จากป่าและสมนุไพร ในระดบัพืน้ที ่โซน เป็นต้น  

เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึในการดแูลรกัษาป่าอย่างยัง่ยนื สร้างกระบวนการ

เรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ภาคตะวนัออก ต่อการพฒันาคณุภาพชวีติอย่างเหมาะสมสอดคล้อง

กับทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
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วสิาหกจิชมุชมทีส่อดคล้องกับฐานทรัพยากรท้องถิน่ จ�านวน ๑ พืน้ที่

ของเครอืข่ายป่าชมุชนต�าบลพวา-ขนุซ่อง คอืโครงการวิสาหกิจชมุชน 

เพาะพนัธุก์ล้าไม้ท้องถิน่ต�าบลพวา การจดัเวทเีรียนรู้วิสาหกิจชมุชน   

ศนูย์น�าร่องวสิาหกจิชมุชนจ�านวน  ๔ ศนูย์ การจดัท�าชดุข้อมลูพนัธุไ์ม้  

และจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนส�าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับ

สมาชิก   การจัดเวทีแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนและป่าครอบครัว 

ส�าหรับองค์กรชาวบ้านป่าตะวันออกและสมาชิกเครือข่าย

ป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก

t  โครงสร้างการบริหารเครือข่าย
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ทุกภาคส่วนได้เข้าไปมีส่วนร่วมและร่วมมือกับ

เครือข่ายในการด�าเนินงาน เน่ืองจาก โครงสร้าง คณะกรรมการ

เครอืข่ายป่าชมุชน ฯ ได้ลงมือท�าจริงจงั  มีแนวทางในการขบัเคลือ่น

เครือข่ายป่าชุมชน รอยต่อ ๕ จังหวัด ที่ชัดเจน  ท�าให้สามารถ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยการ 

แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ  

๕ จังหวัดภาคตะวันออก  คือ ประสานงานขับเคลื่อนป่าชุมชนใน

ระดับพื้นที่เครือข่าย และระดับเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด 

ภาคตะวันออก และจัดท�ากลไก ความสัมพันธ์การบริหารของ

โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายฯ

เครอืข่ายป่าชมุชนต�าบลท่ากระดานจ�านวน ๒๔ ครอบครวั เครือข่าย

ป่าชุมชนต�าบลเขาน้อย จ�านวน ๘ ครอบครัว เครือข่ายป่าชุมชน

ต�าบลพลวงทอง-บ่อทองจ�านวน ๑๐ ครอบครัว เครือข่ายป่าชุมชน

ต�าบลท่าตะเกียบจ�านวน ๓๑ ครอบครัว และเครือข่ายวนเกษตร 

จ�านวน ๒๐ ครอบครัว และได้จัดตั้งกองทุนเครือข่ายป่าชุมชน

รอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก จ�านวน ๑ กองทุน

t  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชมุชนรอยต่อ   ๕ จงัหวดั มวีสิยัทศัน์ในการ

ท�างาน  ให้ชมุชนท้องถิน่มกีระบวนการเรยีนรูอ้ย่างเข้มแขง็ สามารถ

เข้าถึงสิทธิ ท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  

สอดคล้องกับภูมิทัศน์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก โดยมี

วัตถุประสงค์ การจัดกระบวนการเรียนรู้องค์กรชุมชนท้องถิ่น และ

การสนับสนุนธรรมาภิบาลชุมชนท้องถิ่นป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ให้

เข้าถึงทรัพยากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม 

โดยการใช้แนวคิด จากการปฏิบัติจริง ในการท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น 

การส่งเสริมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งสิ้น ๕ พื้นที่เครือข่าย  

จ�านวน ๙,๔๐๐ ต้น   

การจัดท�าแนวเขตทางภูมิศาสตร์พื้นที่ป ่าชุมชน และแผนที่

ป่าชุมชนของเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก 

จ�านวน ๔๙ หมูบ้่าน รวมจดัท�าแนวเขตทางภมูศิาสตร์พ้ืนทีป่่าชุมชน 

จ�านวน ๗๗ แปลง   การส�ารวจศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ  ในป่าชมุชนบ้านเขาใหญ่ หมูท่ี ่๔ ต�าบล

พลวงทอง อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และป่าชุมชนบ้านสันติสุข 

ต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัเชงิเทรา  การส่งเสรมิ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการป่าไม้ กรณีศึกษา:ชุมชน

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

โดย : อดิศร  สุนทรารักษ์ 

ข้อเท็จจริงของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการป่าไม้ที่ชายป่าภูหลวง
การศึกษาชิ้นนี้ได้ท�าการศึกษาและตรวจสอบการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในโครงการจัดการป่าไม้ของภาครัฐและเอกชนใน 

ช่วงปี ๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน ในสองหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตกันชนของ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงด้านทิศใต้ ในต�าบลเลยวังไสย์ อ�าเภอ

ภูหลวง จังหวัดเลย คือบ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ ๗ และบ้านศรีเจริญ

หมู่ที่ ๘ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตกันชน

มากกว่า ๘๐ ปี เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกพืช

และเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพ เช่น ข้าวไร่ และเลี้ยงควาย ต่อมานับ

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ ๒๕๐๐ รูปแบบการเกษตรกรรมของชาวบ้าน
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อย่างไรก็ตามพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านไข่แดง (โนนพัฒนา) มี 

ระดับการส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมากกว่าพื้นไข่ขาว 

(บ้านศรีเจริญ) ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ไข่แดงมักได้รับผลกระทบเสมอ

ก่อนหมู่บ้านอื่นๆ จากการด�าเนินงานของภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการป่าไม้ ดังนั้นความจ�าเป็นที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึง

เป็นเหตุผลหลักที่ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวน้ีมีระดับการมี 

ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมากกว่าหมู่บ้านอื่น  อย่างไรก็ตาม 

จากการสังเกตภาคสนามพบว่า มีจ�านวนโครงการหลายโครงการ

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการป่าไม้ในพื้นที่ เช่น โครงการปลูกป่า 

โครงการรงัวดัแนวเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่า โครงการป้องกันไฟป่า และ

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่า ไม่มีการยอมรับประชาชนในท้องถิ่น 

ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โครงการที่กล่าวมา 

ทั้งหมดนี้ถูกวางแผนและก�าหนดมาจากเจ้าหน้าของเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้นประชาชนจึงยังคง

ได้เปล่ียนแปลงไปสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเป็นรายได้หลัก  

เช่น ปอ ลูกเดือย ข้าวโพด ขิง ยางพารา และมันส�าปะหลัง ใน 

ปี ๒๕๑๗ รัฐบาลได้ประกาศป่าภูหลวงให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ ในเนื้อที่ดังกล่าวนี้ได้

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซ้อนทับพื้นที่ท�ากินของชาวบ้านใน

สองหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกับชาวบ้านท้องถิ่นในสองหมู่บ้าน 

การจับกุมชาวบ้านในคดีแผ้วถางป่าและล่าสัตว์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทุกปี ท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นทั้งสองหมู่บ้านขาดความมั่นคงใน

การด�ารงชีพ เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการท�ากินในพื้นที่ 

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์หลกัห้าประการคอื เพือ่ศกึษากรอบ

และแบบแผนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 

เพือ่ศกึษาขอบเขตการมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันาและจดัการ

ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือประเมินสวัสดิการจากการมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาและจดัการป่าไม้ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า และ

เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนาและจัดการป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

นอกจากนีก้ารวจิยัชิน้นีย้งัได้ศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนในสองหมู ่บ ้านที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่แตกต่างกัน

ระหว่างพื้นที่ไข่แดง (Core-zone) ซึ่งได้แก่บ้านโนนพัฒนา และ

พื้นที่กันชน (Buffer-zone) อันได้แก่บ้านศรีเจริญ ข้อค้นพบจาก

การวิจัยพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ศึกษาได้รับการยอมรับให้มีส่วนร่วม

ในสามขั้นตอนหลักของการพัฒนาและจัดการป่าไม้ในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าอันประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ

ปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล



36 37

สวสัดกิารจากการมส่ีวนร่วมอย่างเห็นได้ชดัในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และสิง่แวดล้อม ตวัอย่างสวัสดกิารทีเ่ด่นชดัคอื การมีความสามัคคี

ที่เข้มแข็งขึ้นจากผลกระทบต่างๆจากการกระทบของภาครัฐใน 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า เช่นชาวบ้านมกีารช่วยเหลอืกนัอย่างเหนยีวแน่น 

เมือ่มใีครคนใดคนหนึง่ในหมูบ้่านถกูจบักมุในข้อหาบกุรกุแผ้วถางป่า 

ส่วนสวัสดิการในด้านเศรษฐกิจนั้นพบว่าชาวบ้านมีรายได้ทางตรง

จากการเข้าไปรบัจ้างในกจิกรรมบางกจิกรรมในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 

เช่นในโครงการปลกูป่า นอกจากน้ียังพบว่าชาวบ้านมีรายได้จากการ

เก็บของป่ารอบๆหมู่บ้าน เช่นหน่อไม้ เห็ด ซึ่งเป็นผลผลิตจากการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่า

ชาวบ้านในพื้นที่ไข่แดงได้รับสวัสดิการด้านส่ิงแวดล้อมมากกว่า

พื้นที่ไข ่ขาวซึ่งได้รับสวัสดิการด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ชัดเจนมากกว่าหมู่บ้านในไข่แดง 

ในส่วนความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆพบว่า ทั้ง

สองหมู่บ้านมีความพอใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

และจัดการป่าไม้ค่อยข้างสูง เหตุที่พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม

เนื่องจากชาวบ้านได้รับสวัสดิการจากการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ

ดังที่กล่าวมาแล้ว 

ส�าหรับปัญหาที่พบในกระบวนการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนาและจัดการป่าไม้ในทั้งสองหมู่บ้านคือ การ

ขาดการประสานงานที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชน การไม่ด�าเนินงานบางโครงการที่ส่งเสริมให้ 

ชาวบ้านมส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง เช่นโครงการปลกูป่า และขาดการ 

ประสานงานอย่างจริงจังเมื่อเกิดปัญหาจากการจัดการป่าไม้

ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวนี้ เช่น ในปลายปี ๒๕๕๒ เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ไปปักแนวเขต

ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่ได้แจ้งและหารือ

กับประชาชนในท้องถิ่นล่วงหน้า ท�าให้ประชาชนในทั้งสองหมู่บ้าน

ส�าหรับผู้มท่ีีดนิตดิกบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสญูเสยีทีด่นิท�ากนิเป็น

จ�านวนมาก นอกจากนี้ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้น�าท้องถิ่น

กับเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื่องจากผู้น�าท้องถิ่นต้องการ

ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ให้กับคนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบ

จากการปักป้ายแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ส�าหรับการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติพบว่าทั้งสองหมู่บ้าน

ไม่มีความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติของการ

พัฒนาและจัดการป่าไม้ ซ่ึงระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่สูง  

อย่างไรก็ตามพบว่ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการปักปันเขตแดนเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และการส�ารวจแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น

ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมที่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสอง 

กจิกรรมนีด้�าเนนิการโดยเจ้าหน้าทีข่องเขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าเป็นหลกั 

และท้ังสองกิจกรรมจะมีการปฏิบัติไม่ค่อยบ่อยนัก นานหลายปี

จึงมีการส�ารวจครั้งหนึ่ง ดังนั้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้

จึงอยู่ในระดับต�่ามาก 

ส�าหรับการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลพบว่าทั้ง

สองหมู่บ้านมีระดับการมีส่วนร่วมที่ต�่าและไม่มีความแตกต่าง

จากในระดับการมีส่วนร่วมของทั้งสองกลุ่ม ท้ังนี้เนื่องจากมี 

การจัดกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกับการตดิตามและประเมนิผลน้อยในทัง้ 

สองหมูบ้่าน นอกจากนีจ้ากการศกึษายงัพบว่าทัง้สองหมูบ้่านได้รบั
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ข้อเสนอต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดการป่าไม้ในป่าอนุรักษ์
๑. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

ตดิตามและประเมนิผลโครงการต่างๆ จากการศกึษาทีพ่บว่าชาวบ้าน

ในพื้นที่มีส่วนร่วมสูงในขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ และมีส่วนร่วม

ในขั้นตอนการตัดสินใจ ติดตามและประเมินผลต�่า หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และประเมินผลให้มากขึ้น เนื่องจากทั้งสองกระบวนการ

นี้มีผลกระทบอย่างโดยตรงต่อชะตาชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในเขต

ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนได้ 

ส่วนเสียของชาวบ้าน เช่น การส�ารวจแนวเขตป่า และการวาง 

กฎระเบียบในการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้ออ่อนของ 

ห น ่ ว ย งานที่ เกี่ยวข ้องที่ยึดถือปฏิบัติมาอย ่างยาวนานว ่า

กระบวนการดังกล่าวเป็นการถือครองของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้น 

โดยเฉพาะธรรมเนียมปฏิบัติดั่งเดิมของการจัดการป่าไม้ที่มอบ

อ�านาจให้กับเจ ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดการป่าไม ้แต ่เพียง

อย่างเดียวเท่านั้น

ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและชาวบ้านท้องถิ่น ในส่วนของ

ความต้องการของประชาชนในสองพื้นที่ต่อการส่งเสริมให้ชาว

บ้านมีส่วนร่วมพบว่า ทั้งสองหมู่บ้านต้องการให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องส่งเสริมโครงการที่ให้โอกาสชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ป่าชุมชน และเขต

อนุรักษ์พันธุ์ปลา เน่ืองจากชาวบ้านเห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม

จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในทางตรงคือ การ

มีความสามัคคี รายได้ และแหล่งอาหารธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากอดีต 

นอกจากนี้ชาวบ้านยังต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง

กับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การเพิ่มรายได้ การส่งเสริม

ให้ชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น

จากข้อค้นพบในการศกึษาในครัง้นีส้ามารถสรปุได้ว่า ชาวบ้านในทัง้

สองพืน้ทีม่ส่ีวนร่วมในกิจกรรมพัฒนาและจดัการป่าไม้ค่อนข้างสงูใน

ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ และมส่ีวนร่วมค่อนข้างต�า่ในกระบวนการตดัสนิใจ 

การติดตามและประเมินผล อย่างไรก็ตามข้อค้นพบดังกล่าวนี้

เป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างเด่นชัดว่า ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และจัดการป่าไม้ได้หากองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้โอกาส

และยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประชาชนใน 

พืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์ได้ประโยชน์และสวสัดกิารทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว
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ท้องถิน่ในป่าอนรุกัษ์ให้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการป่าไม้ให้มากขึน้

๔. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการป่าไม้ คงหลีกเลี่ยง 

ไม่ได ้ว ่าการรับรองสิทธิของคนท้องถิ่นให้มีส ่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรเป็นเสมือนการเสริมสร้างฐานรากของระบบ

ประชาธิปไตย เนื่องจากการมีส่วนร่วมช่วยให้กระบวนการจัดการ

ป่าไม้ในประเทศไทยมีความโปร่งใสและเกิดความยั่งยืน สิทธิของ 

คนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญไทย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับเปลี่ยน 

นโยบายและธรรมเนียมปฏิบัติงานให ้ เอื้อต ่อการเข ้ามามี 

ส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึน้ ซึง่จะส่งเสรมิให้เกดิความโปร่งใส 

ในการท�างานอันเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานของหลักการธรรมาภิบาล 

นอกจากนี้ยัง เป ็นการส ่งเสริมการจัดการป ่าไม ้ ให ้ตรงกับ

ความต้องการของคนในท้องถิ่นอันจะท�าให้การจัดการป่าไม้

ในประเทศไทยมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันของการใช้

ทรัพยากรของคนในประเทศ

๒. ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้ประโยชน์จากการ 

อนรุกัษ์ทรพัยากรท้องถิน่ จากการศกึษาพบว่าชาวบ้านทัง้สองหมูบ้่าน

ได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงในการเข้ามามีส ่วนร่วมในกิจกรรม

อนุรักษ์ป่าและจัดการป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การ

มีแหล่งอาหารธรรมชาติและรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปลูกป่า 

การประกาศป่าชุมชน และการห้ามล่าสัตว์น�้า ดังนั้นหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการป่าไม้ ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิต

ของป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น เพื่อให้คน

ท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงจากการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และจัดการทรัพยากรป่าไม้

๓. ผลกัดนัเชงินโยบายให้มกีารยอมรบัการจดัการป่าและทรพัยากร

โดยชมุชนในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ เนือ่งจากพบว่าชาวบ้านในพ้ืนทีไ่ข่แดง 

ค่อนข้างมีส่วนร่วมสูงในกิจกรรมที่เกี่ยงข้องกับการอนุรักษ์ 

เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมสูงกว่าหมู่บ้านใน

พื้นที่ไข่ขาวเพราะ ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบและ 

ผลประโยชน์ตรงจากการปฏิบัติงานโครงการต่างๆมากกว่าหมู่บ้าน

ไข่ขาว จากเหตผุลดงักล่าวนีส้ามารถสรปุได้ว่าแท้ทีจ่รงิแล้วชาวบ้าน

ผู้อาศยัอยูใ่นพืน้ทีป่่าอนรัุกษ์ไม่ได้มบีทบาทเป็นเพียงผูร้้ายท�าลายป่า

แต่อย่างเดียว แต่พวกเขาสามารถมีบทบาทที่ตรงกันข้ามได้หาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โอกาสและยอมรับเขาเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของโครงการ ดังนั้นการผลักดันการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการป่าอนุรักษ์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

จัดการป่าไม้ท่ียั่งยืน แนวคิดเรื่องป่าชุมชนในป่าอนุรักษ์ควรได้รับ

การฟื้นฟูให้มีการประกาศเป็นกฎหมาย เพิ่มรองรับสิทิของคนใน
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