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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของการจัดการป่าในเขตรอย 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น 5 ช่วง
ได้แก่ ยุคบ้านป่า (ก่อน พ.ศ.2474) ยุคสัมปทานป่าไม้ (พ.ศ.2475 – 2515)
ยุคส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (พ.ศ.2515 – 2531) ยุคปิดป่าและกลายเป็น
เมืองเถื่อน (พ.ศ.3532 – 2541) และ ยุคการส่งเสริมป่าชุมชน (พ.ศ.2542 ถึง
ปัจจุบัน) โดยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ด�ำเนินไปภายใต้บริบทของความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างกลุ่มพลังต่าง ๆ ภายในสังคม นอกจากนี้ยังแสดงให้
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของดุษฎีบณ
ั ฑิต เรือ่ ง ‘เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชน
ในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก’ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
2
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
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เห็นถึงเงื่อนไขทางด้านทุนทางสังคมและภาวะผู้น�ำสาธารณะที่ส่งผลต่อการจัดตั้ง
และการด�ำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก รวมทัง้
ความส�ำเร็จของเครือข่ายดังกล่าวในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทางด้านการเรียนรู้
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ค�ำส�ำคัญ : ป่าชุมชน การจัดการภาคีสาธารณะ ทุนทางสังคม ภาวะผูน้ ำ� สาธารณะ

This article aims to analyze the historical development of
forestry management in the area of the five provincial borders of the
Eastern Region. The historical development can be divided into five
periods – these are, the period of villages in the wild before 1921,
the period of forest concession promotion between 1922 - 1972, the
period of cash crops promotion between 1972 - 1988, the period of
the forest blockade and outlaw organized crime in the communities,
and the period of community forest promotion from 1989 to present.
This historical development was under the context of power relations
between influential groups in society. Additionally, the article also
shows the conditions of social capital and public leadership which
have effects upon the formulation and operation of the Community
Forest Network in the area of the five provincial borders of the
Eastern Region, together with the success of this Network in moving
its strategies of learning, restoring and conservation.
Keywords : Community Forest ; New Public Governance;
		
Social Capital ; Public Leadership
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บทที่ 3

เกริ่นน�ำ

เขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งก็คือ “ป่าพนมสารคาม” มี
อาณาเขตพื้นที่ ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี
และชลบุรี เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าผืนใหญ่ติดต่อกับป่าในประเทศกัมพูชา ต่อ
มาถูกท�ำลายจนแทบไม่เหลือสภาพป่า ในปี 2510 ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดมีพื้นที่
ประมาณ 5 ล้านไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมประมาณ 1.2 ล้านไร่ เป็นป่าดิบลุ่มต�่ำผืน
สุดท้ายของประเทศ แต่เป็นป่าดิบแล้งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ มีระดับความสูง 55 – 330 เมตร จากระดับน�้ำทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึง่ ของไทย และเป็นแหล่งอนุรกั ษ์
พันธุ์สัตว์ พื้นที่ป่าในเขตรอยต่อ 5 จังหวัด ประกอบด้วยป่าต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 30
แห่ง โดยป่าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และยังคงมีสภาพเป็นป่าทีส่ มบูรณ์มากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั คือ
“ป่าแควระบม-สียัด” นอกจากนี้ป่าในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดยังเป็นแหล่งต้นน�้ำ
หลายสายทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาภาคตะวันออก เช่น แม่นำ�้ บางปะกง แม่นำ�้
ปราจีน แม่น�้ำประแสร์ คลองโตนด และแม่น�้ำจันทบุรี ซึ่งแม่น�้ำดังกล่าวเปรียบ
เสมือนสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ส�ำคัญของ
ประเทศ ประกอบด้วยพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ 5 แห่ง คือ
1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา สอยดาว 3)
อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ 4) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง และ 5) อุทยาน
แห่งชาติเขา 15 ชั้น
การเคลื่อนไหวขององค์กรชาวบ้านเพื่อปกป้องและฟื้นฟูฝืนป่าในพื้นที่ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด เป็นการด�ำเนินงานขององค์กรชุมชนที่อาศัยอยู่รอบป่าตะวัน
ออก โดยใช้แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ “ป่า
ชุมชน” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ด้าน
ในของป่าอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี จนในปี พ.ศ. 2550 เกิดการรวมตัวขององค์กร
ชุมชนทีจ่ ดั การป่าชุมชนรอบพืน้ ทีป่ า่ รอยต่อ 5 จังหวัด เชือ่ มโยงประสานการท�ำงาน
และแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแนวคิดการท�ำงานร่วมกัน จนกระทั่งน�ำไปสู่การจัดตั้ง
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บทที่ 3

“เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก” ในปี 2552
“เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก” แบ่งออกเป็นจ�ำนวน 9
โซนพืน้ ที่ ได้แก่ 1)เครือข่ายป่าชุมชน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2) เครือข่ายป่าชุมชน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 3) เครือข่าย
ป่าชุมชน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 4) เครือข่ายป่าชุมชนเขา
ฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 5) เครือข่ายป่าชุมชน ต.พลวงทอง
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 6) เครือข่ายป่าชุมชนต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
7) เครือข่ายป่าชุมชน ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 8) เครือข่ายป่าชุมชน
ต.พวา-ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 9) เครือข่ายป่าชุมชน ต.หนองตาคง
อ.โป่งน�้ำร้อน จ.จันทบุรี รวมสมาชิกของเครือข่ายฯ ทั้งสิ้น 83 หมู่บ้าน 12 ต�ำบล
8 อ�ำเภอ 5 จังหวัด มีการจัดการป่าชุมชนรวมทั้งสิ้น 71 โครงการ 107 แปลง รวม
เนื้อที่ป่าชุมชนมากกว่า 27,518 ไร่
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการจัดการป่าในเขตป่ารอยต่อภาคตะวัน
ออก สะท้อนถึงโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
บทความนีต้ อ้ งการตอบค�ำถามทีว่ า่ “ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจได้สง่ ผลอย่างไรบ้าง
ต่อพัฒนาการของป่าในบริเวณดังกล่าว นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน”
และ “ในปัจจุบันนี้ปฏิสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผู้กระท�ำการต่างๆ ได้ส่งผลต่อ
การก่อเกิดและการด�ำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวัน
ออกอย่างไรบ้าง” การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรูท้ างวิชาการเกีย่ วกับการศึกษาถึงปฏิสมั พันธ์เชิงอ�ำนาจ ทีส่ ง่ ผล
ต่อการก่อรูป การจัดตั้ง และการจัดการป่าชุมชนในรูปแบบภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
จะเป็นประโยชน์ตอ่ ฝ่ายปฏิบตั ิ ทัง้ เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้และชาวบ้านทีจ่ ดั ท�ำโครงการป่า
ชุมชน เพื่อจะได้น�ำไปสู่การพัฒนาการจัดการในรูปแบบภาคีเครือข่ายให้ประสบ
ความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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บทที่ 3

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ(Qualitative Research
Methodology) ในลักษณะที่เป็นกรณีศึกษา (Case Study) โดยอาศัยแนวการ
วิจยั บนฐานคิดสังคมศาสตร์แนววิพากษ์ (Critical Approach)โดยใช้วธิ กี ารเก็บ
ข้อมูล 3 วิธี คือ 1) ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ เอกสารเกีย่ วกับสถิติ และข้อมูลเกีย่ วกับ
เครือข่ายป่าชุมชน เอกสารเผยแพร่ นิตยสารเกีย่ วกับป่าชุมชน ทีจ่ ดั พิมพ์โดยกรม
ป่าไม้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน ตลอดจนกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับป่าชุมชน เป็นต้น 2) การสังเกตการณ์ เกีย่ วกับสภาพการตัง้ ถิน่ ฐาน
บ้านเรือนของชาวบ้าน ความสัมพันธ์ของผู้คนภายในชุมชน การเข้าไปส�ำรวจป่า
ชุมชนเพื่อประเมินถึงสภาพความสมบูรณ์ของป่า การใช้ประโยชน์จากป่า การ
ปลูกป่า ประเพณี และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาป่า สังเกตการณ์
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน และการแบ่งงานกัน
ท�ำ ฯลฯ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่
ป่าไม้ 2) ผู้น�ำชุมชน ที่เป็นคณะกรรมการโครงการป่าชุมชน 3) ผู้น�ำเครือข่าย
ป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก 4) ภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทน
ศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์ชมุ ชนแห่งภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ บริษทั จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาจะได้
มีการตรวจสอบถึงความถูกต้อง/เชือ่ ถือได้ของข้อมูล โดยวิธกี ารทดสอบแบบสาม
เส้า (triangulation)

พัฒนาการของการจัดการป่าในภาคตะวันออก

การศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านในเขตป่ารอยต่อ 5
จังหวัด นับจากอดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุค ได้แก่
ยุคแรก ยุคบ้านป่า (ก่อน พ.ศ. 2474)ในช่วงนั้นพื้นที่บริเวณคลองระบมสียัด เป็นป่าทึบที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าจ�ำนวน 346 ชนิด จาก 255
สกุล ใน 104 วงศ์ ส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามีจ�ำนวนไม่มาก ประกอบด้วย
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หลายชาติพนั ธุ์ โดยมีคนชาติพนั ธุ์ “ชอง” เป็นผูต้ งั้ ถิน่ ฐานอยูม่ าดัง้ เดิม ต่อมามีคน
ลาวพวนอพยพมาจากเวียงจันทน์ นอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อื่น ๆ อีก อาทิ เขมร
ก่วย ต่อมามีคนจากภาคอีสานอพยพเข้ามาก่อตัง้ ชุนชนใหม่อยูร่ อบ ๆ พืน้ ทีช่ มุ ชน
บ้านป่า (วิบลู ย์ เข็มเฉลิม และคณะ, 2548: 69-83) และบางคนได้มคี วามสัมพันธ์
กับคนบ้านป่าโดยผ่านการแต่งงานและการตั้งบ้านเรือน
ในยุคนั้น ผู้คนมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ด�ำรงชีพด้วยการพึ่งพาธรรมชาติ
นับตัง้ แต่การกินอยูด่ ว้ ยการเก็บผักป่า เก็บของป่าและล่าสัตว์ มีการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
อย่างง่าย ๆ อยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีการอพยพโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา ทั้ง
การอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ใหม่ การอพยพออกเนื่องจากโรคระบาด (อหิวาตกโรค
โรคฝีดาษ และโรคไข้ยอก) และการอพยพไปแสวงหาที่ท�ำกินแหล่งใหม่ อาชีพที่
ส�ำคัญของชาวบ้านก็คือ การหาผลผลิตจากป่า เช่น น�้ำมันยาง หน่อไม้ เห็ด ไม้ไผ่
สัตว์ป่า และสมุนไพร เป็นต้น (วิบูลย์ เข็มเฉลิม และคณะ, 2548: 135-144)
การค้าขายมีเพียงเล็กๆ น้อยๆเฉพาะในสินค้าทีช่ าวบ้านผลิตเองไม่ได้เท่านัน้ โดย
ชาวบ้านป่าน�ำผลผลิตจากป่าไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของจ�ำเป็น อาทิ เกลือ
จอบเหล็ก และเสื้อผ้า เป็นต้น สถานที่ที่ชาวบ้านน�ำของป่าไปขายได้แก่ ตลาด
เกาะขนุน และตลาดปากคลองม่วง ซึง่ พ่อค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนเชือ้ สายจีน พ่อค้า
รายย่อยเหล่านี้จะรวบรวมสินค้าของป่าเอาไว้ก่อน แล้วจะมีพ่อค้าจากต่างถิ่นน�ำ
เรือมาด เรือกระแชงล�ำใหญ่ ๆ ล่องขึ้นมา เพื่อบรรทุกสินค้าของป่าไปขายต่ออีก
ทอดหนึง่ ไปขายทีบ่ างคล้า แปดริว้ มีนบุรี หนองจอก สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ
เรือล�ำใดบรรทุกสินค้าของป่าชนิดใดก็เรียกชือ่ เรือตามของป่านัน้ ๆ เช่น เรือน�ำ้ มัน
ยาง เรือถ่าน เป็นต้น
ชาวบ้านป่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรกเมื่ออ�ำนาจรัฐได้ขยายการ
ปกครองเข้าสูช่ มุ ชนในสมัยรัชกาลที่ 5 ทีจ่ ดั ให้มกี ารปกครองในระบอบเทศาภิบาล
ซึ่งก่อให้เกิดการรวมศูนย์อ�ำนาจเข้าสู่เมืองหลวงมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากการก่อ
ตั้งเมืองสนามไชยเขตรในปี พ.ศ.2420 และต่อมามีการจัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี
โดยน�ำเมืองสนามไชยเขตรมาอยู่รวมในเขตการปกครองด้วย ต�ำแหน่งเจ้าเมือง
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ได้เปลี่ยนไปเป็น “ผู้รักษาเมือง” นอกจากนี้ อ�ำนาจรัฐยังได้แผ่ขยายเข้าสู่ชุมชน
บ้านป่าโดยผ่านการแต่งตั้งต�ำแหน่งก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นกลไก
ของรัฐในการช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยดูแลปกครองชาวบ้านให้ดำ� รงชีพอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ยุคที่สอง ยุคสัมปทานป่าไม้ (พ.ศ.2475 – 2515) บริบทของการพัฒนา
ระบบทุนนิยมส่วนรอบข้าง (peripheral capitalism) ในประเทศไทยในช่วง
140 ปีที่ผ่านมานี้ ได้ส่งผลให้มีการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติลงอย่างรวดเร็ว
การท�ำลายป่าไม้อย่างรุนแรงเกิดขึ้นครั้งแรกภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งในปี พ.ศ.
2398 ที่ได้ผนวกสยามเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกผ่านการแบ่งงานกันท�ำระหว่างดิน
แดนล้าหลังที่ผลิตสินค้าปฐม กับทุนนิยมศูนย์กลางที่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ส�ำเร็จรูป สยามกลายเป็นแหล่งปลูกข้าวส�ำคัญของโลก โดยรัฐสยามในขณะนั้น
ยังได้ส่งเสริมการขุดคลองส�ำหรับชลประทานและขยายพื้นที่ปลูกข้าวเป็นจ�ำนวน
มาก (Chaiyan, 1994 : 137)
กล่าวโดยสรุป พัฒนาการของทุนนิยมส่วนรอบข้างของไทย ได้กอ่ ให้เกิดการ
ตัดไม้ทำ� ลายป่าอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การตัดไม้เพือ่ การส่งออก การบุกเบิกทีด่ นิ ส�ำหรับ
ปลูกข้าวเพือ่ การส่งออก และการขยายโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ รองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อันส่งผลให้ปา่ ไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ จากทีเ่ คย
มีทั้งสิ้น 224.5 ล้านไร่ ในปี 2443 ลดลงเหลือเพียง 171 ล้านไร่ ในปี 2504 และ
ลดลงเหลือเพียง 80.3 ล้านไร่ในปี 2540 โดยมีแนวโน้มที่พื้นที่ป่าจะลดลงต่อไป
ในอัตรา 200,000 ไร่ต่อปี (อภิชัย พันธเสน, 2539 : 30-36)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (2504-2509) รัฐบาล
มีนโยบายที่จะกันพื้นที่ป่าเพื่อสงวนเอาไว้ทั่วประเทศเป็น 50% ของพื้นที่ทั้งหมด
(ประมาณ 161.55 ล้านไร่) โดยออกพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี 2507
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ป่าที่เหลือจริง ๆ ทั้งประเทศมีเพียง 138 ล้านไร่ (43% ของ
พืน้ ทีท่ งั้ หมด) ซึง่ ต�ำ่ กว่าเป้าทีต่ งั้ ไว้ เนือ่ งจากมีการท�ำลายพืน้ ทีป่ า่ สงวนในปี 25042516 อันเกิดจากสาเหตุส�ำคัญ คือ (อภิชัย พันธเสน 2545 : 4) ประการแรก การ
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รถจีบ๊ ญีป่ นุ่ เป็นรถทีท่ หารญีป่ นุ่ น�ำเข้ามาใช้ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และเมือ่ สงครามสิน้
สุดลงรถจีบ๊ ญีป่ นุ่ เหล่านีก้ ถ็ กู ปลดระวางและวางไว้เฉย ๆ เมือ่ ทหารญีป่ นุ่ เดินทางกลับ บริษทั ท�ำ
ไม้จึงน�ำเข้าไปยังพื้นที่สัมปทานของบริษัท
3

บทที่ 3

ตัดถนนเพือ่ เชือ่ มภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ ตามแผนพัฒนาสองฉบับแรก โดยผู้
มีอทิ ธิพลทีเ่ ป็นนักการเมือง ข้าราชการ และนายทุน ต่างพากันจับจองพืน้ ทีบ่ ริเวณ
สองข้างทางทีถ่ นนจะตัดผ่านกันเป็นจ�ำนวนมาก และประการทีส่ อง นโยบายหาราย
ได้เข้าประเทศจากการส่งไม้ออก พบว่าในปี 1968 รัฐบาลได้ตดั สินใจทีจ่ ะยังคงหา
รายได้จากการส่งไม้ออกโดยต่ออายุสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ 500 ป่า
ในกรณีของผืนป่าตะวันออกนั้น อ�ำนาจรัฐได้เข้ามาครอบง�ำชุมชนบ้านป่า
ในพื้นที่แควระบม-สียัด สังเกตเห็นได้ชัดเจน คือในช่วงปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมา
รัฐได้เปิดให้สัมปทานท�ำไม้แก่บริษัทเอกชนในเขตพื้นที่ป่าดังกล่าว บริษัทแรก
ที่ได้รับการสัมปทาน คือ บริษัทเอื้อวิทยาพาณิชย์ ซึ่งมีนายห้างใช้ ตักเส็ง เป็น
ผู้ด�ำเนินการ มีการสร้างทางรถไฟเพื่อเป็นเส้นทางชักลากและล�ำเลียงไม้ โดย
ว่าจ้างแรงงานชาวจีน ในขณะที่ชาวพื้นเมืองบางส่วนหันมาประกอบอาชีพตัดไม้
ขายให้แก่บริษัทเอื้อวิทยาฯ โดยไม้ทั้งหมดจะถูกล�ำเลียงสู่โรงเลื่อยที่มีอยู่หลาย
แห่งในตลาดเกาะขนุนและตลาดปากคลองม่วง ในช่วงนี้การตัดไม้ซุงเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งล�ำคลองท่าลาดบริเวณตลาดเกาะขนุนเต็มไปด้วยท่อน
ซุงต่อกันยาวถึงสองสามกิโลเมตร และสามารถเดินข้ามคลองบนท่อนไม้ต่อกัน
ได้โดยไม่เปียกน�้ำ โรงเลื่อยขนาดใหญ่แต่ละโรงที่ตั้งอยู่ติดริมคลองก็จะน�ำไม้
ซุงขึ้นบกเพื่อท�ำการเลื่อย แปรรูปเป็นเสา เป็นไม้แผ่น ฯลฯ หลังสงครามโลก
ครั้ ง ที่ ส อง ได้ มี ก ารน� ำ “รถจี๊ บ ญี่ ปุ ่ น ” หรื อ ที่ ช าวบ้ า นเรี ย กว่ า “รถสาลี่ ” 3
เข้ามาท�ำการชักลากและขนไม้แทนเกวียนในช่วงหน้าแล้งมากขึ้น แต่ในช่วงหน้า
ฝนการขนย้ายไม้ซุงก็ยังคงต้องใช้วิธีการล่องซุงแพอยู่
เมือ่ ความเจริญได้คบื คลานเข้าสูช่ มุ ชนบ้านป่า มีการว่าจ้างแรงงานแบบสมัย
ใหม่ในการตัดไม้ ลากซุง และโรงเลื่อยแปรรูปไม้ ในช่วงนี้การใช้เงินตราส�ำหรับ
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ซื้อสินค้ากลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพมากขึ้น โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งหัน
มาประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในรูปของเงินตราด้วยการเก็บของป่าขายอย่าง
จริงจังมากขึ้น และบางส่วนหันไปประกอบการตัดไม้ขายให้แก่บริษัทท�ำไม้ แต่ยัง
มีชาวบ้านแห่งชุมชนบ้านป่าจ�ำนวนไม่น้อยที่สร้างรายได้ด้วยการท�ำน�้ำมันยาง 4
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนบ้านป่าในช่วงนี้ยังคงเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก กล่าว
คือ ชาวบ้านโดยทั่วไปยังคงรักษาประเพณีลงแขก พึ่งพาอาศัยต่อกัน และร่วมมือ
กันในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ความขัดแย้งเริ่มเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากบริษัทท�ำ
ไม้ของนายทุนได้โค่นไม้ยางขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นหลุมยางของชาวบ้าน โดย
นายทุนอ้างว่าได้รับการสัมปทานจากรัฐในการตัดไม้ จนท�ำให้ชาวบ้านจ�ำนวนไม่
น้อยต้องเลิกอาชีพท�ำน�้ำมันยางไปโดยปริยายเนื่องจากไม้ยางถูกโค่นจนหมดใน
ระยะเวลาอันสั้น เจ้าของหลุมยางบางคนจ�ำต้องหันเหไปท�ำงานให้กับบริษัทท�ำไม้
กระนั้นก็ตาม เจ้าของหลุมยางบางคนไม่ยอมให้ตัดไม้ยางในพื้นที่ของตน จึงเกิด
ความขัดแย้งกับบริษัทที่ได้รับสัมปทานตัดไม้อย่างรุนแรง จนกระทั่งชาวบ้านบาง
คนต้องผันชีวิตตัวเองไปเป็น “โจร” ซึ่งชื่อเสียงของจอมโจรบางคนก็ยังคงเป็น
เรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบันนี้
การท�ำไม้ในทศวรรษ 2500s มีการสร้างเส้นทางเพื่อชักลากไม้ซุงออกจาก
ป่าและขนส่งไม้ไปยังโรงเลื่อย ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ อันท�ำให้การเข้า
ถึงพื้นที่ป่าส่วนในมีความสะดวกและง่ายมากขึ้น ประกอบกับการน�ำเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง อาทิ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์
รถจีบ๊ ญีป่ นุ่ และเลือ่ ยยนต์ อันท�ำให้การโค่นไม้และล�ำเลียงสามารถด�ำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในขณะที่บริษัทสัมปทานท�ำไม้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5 บริษัทในช่วงต้น
ทศวรรษ 2510s นอกจากนี้ ชาวบ้านจ�ำนวนมากหันมายึดอาชีพตัดไม้ขายให้แก่
น�้ำมันยาง เป็นสินค้าจากป่าที่ขายดี โดยชาวบ้านน�ำไปใช้ในการจุดไฟท�ำอาหารและให้แสง
สว่างในยามค�่ำคืน ชาวบ้านที่หันมาประกอบอาชีพท�ำน�้ำมันยางได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ๆ พากัน
เข้าไปสร้างเพิงพักอยู่ในป่า กระจายกันไปตามพื้นที่ที่พวกเขาเป็น “เจ้าของหลุมยาง” ถือสิทธิ
ครอบครองอยู่ เพื่อเจาะเผาต้นยางที่ตนเองจับจองไว้ท�ำน�้ำมันยาง
4
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นายทุน วิถีชีวิตของชาวบ้านป่าจึงเปลี่ยนเป็นคนตัดไม้ขายกันเป็นส่วนใหญ่ มี
การน�ำรถแทรกเตอร์เข้ามาเกรดท�ำทางให้รถขนซุงวิง่ หลายเส้นทาง และตัดทางเพือ่
ท�ำเป็นถนนซอยกระจายอยูเ่ ต็มผืนป่าเป็นตาข่ายแมงมุม แต่รถสามารถวิง่ ได้เฉพาะ
หน้าแล้งเท่านัน้ ส่วนหน้าฝนก็ยงั คงใช้วธิ กี ารล่องแพซุง การล่องแพซุงซบเซาลงใน
ช่วงปี 2518 เนื่องจากมีการสร้างถนนที่สะดวกจนรถสามารถวิ่งได้ทั้งปี จนกระทั่ง
ถึงปี 2520 เป็นต้นมา การล่องแพซุงในคลองระบม-สียัดจึงไม่มีให้เห็นอีกต่อไป
สามารถกล่าวอย่างไม่เกินเลยได้วา่ การท�ำไม้ในทศวรรษ 2510s ซึง่ ด�ำเนินไป
อย่างรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาเพียง 4 – 5 ปี เท่านั้น สามารถส่งผลสะเทือนให้ไม้ใน
ป่ารอบนอกลดจ�ำนวนลงอย่างมาก การตัดไม้จงึ ต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
นอกจากนี้ การสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินจ�ำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนน 304
ที่สร้างในปี 2510 2) ถนนสายยุทธศาสตร์ 311 สร้างขึ้นประมาณ ปี 2510 3)
ถนน 317 สร้างประมาณปี 2511-2512 4) ถนน 3245 สร้างขึ้นปี 2512 และ5)
ถนน 3259 สร้างปี 2527 เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ถนนเหล่านี้ นอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านความมั่นคง/ทางการทหารใน
ยุคแห่งสงครามเย็นแล้ว ยังเป็นเส้นทางทีช่ าวบ้านใช้สญ
ั จรด้วยรถยนต์ประจ�ำทาง
และรถมอเตอร์ไซด์ รวมทัง้ ยังเป็นเส้นทางของรถบรรทุกต้นซุงอีกด้วย เมือ่ ถนนมี
ความสะดวกจึงก่อให้เกิดการอพยพหลั่งไหลของผู้คนเข้ามายังป่าตะวันออก เพื่อ
มาท�ำงานรับจ้างตัดไม้ และต่อมาเมื่อมีช่องทางก็เริ่มมีการจับจองป่าเพื่อต้องการ
ที่ดินส�ำหรับปลูกพืชไร่
ยุคที่สาม ยุคส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2515 – 2531) เมื่อป่า
ถูกตัดโค่นจนมีสภาพเป็นเขาหัวโล้นในบริเวณกว้าง ทัง้ นายทุนและชาวบ้านจึงต้อง
ปรับตัวเพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ในการด�ำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหันมา
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ ในช่วงหลัง
ของทศวรรษ 2010s จึงมีการจับจองซือ้ ขายผืนป่ากันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในปี 2518 ภาครัฐได้มนี โยบายส่งเสริมการปลูกพืชไร่เพือ่ การส่งออกทีก่ ำ� ลังได้
รับความสนใจอย่างสูงอยู่ในขณะนั้น ในยุคนี้รัฐบาลได้เปิดให้ชาวบ้านบุกรุกถาง

91

บทที่ 3

92

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีท่ี 34 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559

ป่าท�ำการเกษตรได้โดยไม่ได้ใช้มาตรการเอาผิดกฎหมาย อันส่งผลต่อการขยาย
พืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลังในชุมชนเดิมเป็นไปอย่างรวดเร็ว บางชุมชนซึง่ มีประชากร
อาศัยอยู่เพียงไม่กี่สิบครอบครัวในช่วงสิ้นทศวรรษ 2500s ได้เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเป็น
หลายร้อยครอบครัวในปี 2522 เป็นต้นมา พื้นที่ของป่าตะวันออกจึงกลายเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้คนจากทั่วทุกภาคของประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ�ำนวนมากเพื่อ
จับจองพืน้ ทีส่ ำ� หรับปลูกพืชไร่ จนก่อให้เกิดความหนาแน่นและน�ำไปสูป่ ญ
ั หาความ
ขัดแย้ง รวมทัง้ ปะทุขนึ้ เป็นความรุนแรงระหว่างกลุม่ ทีเ่ ข้ามาจับจองป่าด้วยกัน ความ
ขัดแย้งในหลายกรณีตดั สินกันด้วยการลอบยิง หรือทีช่ าวบ้านเรียกยุคนีว้ า่ เป็นยุค
แห่งปัญหา “ไข้โป้ง” เนื่องจากมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า แต่กระแส
การปลูกพืชเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง จนท�ำให้ผนื ป่ามีราคาสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะพบว่าในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งราคาที่ดินไร่ละไม่กี่ร้อยบาท ได้เพิ่มขึ้น
เป็นหลายหมื่นบาทในยุคของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ผลของการขยายตัวของอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบให้ชุมชนบ้าน
ป่าทีเ่ คยอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข เปลีย่ นเป็นพืน้ ทีบ่ า้ นป่าเมืองเถือ่ นทีม่ แี ต่ความขัด
แย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มนายทุนกับผู้มีอิทธิพล ที่แย่งชิงความเป็น
เจ้าของ/กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินบนผืนป่า ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงจน
กระทัง่ น�ำไปสูก่ ารตัดสินด้วยอ�ำนาจปืนทีม่ กี ารฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวัน นอกจาก
นี้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินยังเกิดจากเรื่องเอกสารสิทธิ์ไม่มีความชัดเจน
กล่าวคือ ชาวบ้านครอบครองโดยการเสียภาษีบำ� รุงท้องที่ (ภบท.5) หรือทีช่ าวบ้าน
เรียกว่า “ภาษีดอกหญ้า” แต่ไม่มเี อกสารสิทธิ์ ในช่วงนีช้ าวบ้านทุกคนต้องสะพาย
ปืนเพื่อป้องกันตัวเอง ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถไว้วางใจใครได้อย่างง่าย ๆ
กล่าวโดยภาพรวมแล้ว การเกษตรในเขตป่าตะวันออกช่วงนับจากปลาย
ทศวรรษ 2010s เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น โดยเริ่มจาก
การปลูกมันส�ำปะหลัง และหลังจากนั้นในทศวรรษ 2020s ได้หันมาปลูกอ้อย
ข้าวโพด และยูคาลิปตัส ส่วนมากจะท�ำเหมือน ๆ กัน คือ เน้นการปลูกเป็นแปลง
ขนาดใหญ่ แต่หลังจากปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา มีการเพาะปลูกทางการเกษตรที่
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หมูบ่ า้ นป่าไม้ ตัง้ แต่แรกเริม่ นัน้ เป็นนโยบายทีเ่ สนอโดยสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ทีม่ งุ่ จัดทีด่ นิ
ในเขตป่าสงวนเสือ่ มโทรมแก่ราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2518 หลักการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของหมู่บ้านป่าไม้ คือ 1) จัดสรรที่ดินให้แก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15
ไร่ โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่ให้สทิ ธิครอบครองตกถึงทายาท โดยกรมป่าไม้ออกใบอนุญาตชัว่ คราว
และให้ราษฎรเสียภาษีปีละ 150 บาทต่อไร่ 2) กรมป่าไม้และส่วนราชการด�ำเนินการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ จะเข้าไปช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร การอนามัย การศึกษา และด้าน
การออม/สินเชื่อ และ 3) กรมป่าไม้จะจ้างแรงงานจากหมู่บ้านป่าไม้ เพื่อด�ำเนินการปลูกป่าใน
รูปของสหกรณ์การเกษตร โดยกรมป่าไม้จะออกใบอนุญาตให้เช่าเนื้อที่ป่าในระยะยาว จนถึงปี
พ.ศ. 2524 รัฐสามารถจัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 144 แห่ง (Pye, 2005: 71)
แต่โดยภาพรวมแล้ว การจัดการหมูบ่ า้ นป่าไม้ มีเป้าหมายทางด้านความมัน่ คงมากกว่า กล่าวคือ
รัฐต้องการใช้หมูบ่ า้ นป่าไม้ เป็นกลไกของรัฐในการต่อต้านการแพร่ขยายของพรรคคอมมิวนิสต์
ในเขตป่าเขามากกว่า
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หลากหลายมากขึ้น ทั้งการท�ำสวนผลไม้ การท�ำปศุสัตว์ รวมทั้งท�ำนา ท�ำไร่ และ
บางส่วนยึดอาชีพปลูกผักขาย ยุคที่สี่ ยุคปิดป่าและกลายเป็นเมืองเถื่อน (พ.ศ.
2532 – 2540) เมื่อมีประชากรอพยพหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในป่าตะวันออก
จ�ำนวนมาก พร้อม ๆ กับมีการตัดไม้ท�ำลายป่าลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งในปี
พ.ศ.2525 กองทัพภาคที่ 1 ได้ประกาศให้พื้นที่ป่าตะวันออกเป็นเขตป่าหวงห้าม
(ป่าปิด) และในปี พ.ศ.2532 รัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศนโยบายปิดป่า
สัมปทาน พร้อม ๆ กับการใช้กลไกรัฐในการปราบปรามผู้ตัดไม้เถื่อนอย่างจริงจัง
อันส่งผลให้กระแสการอพยพของคนภายนอกเข้าสูช่ มุ ชนป่ารอยต่อได้ลดลงอย่าง
มากนับจากการประกาศปิดป่าสัมปทานเป็นต้นมา
รัฐไทยในขณะนั้นมีความเชื่อว่า ชาวบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้
หากชาวบ้านยังคงอาศัยอยูใ่ นป่า ก็จะท�ำให้ชาวบ้านตัดไม้ท�ำลายป่า อันเป็นเหตุผล
ให้รัฐมีความจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการแยกคนออกจากป่า ด้วยความเชื่อดังกล่าว
ส่งผลให้รัฐก�ำหนดนโยบายที่จะผลักดันชาวบ้านออกจากป่าแควระบม-สียัดโดย
ใช้รูปแบบของ “หมู่บ้านป่าไม้”5 โดยในปี พ.ศ.2534 ได้เริ่มผลักดันชาวบ้านให้
ออกจากป่าตะวันออกประมาณ 7 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 94 ครอบครัว เพื่อมาอยู่
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รวมกันในหมู่บ้านใหม่ที่ทางการจัดเตรียมไว้ให้
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปรากฏว่าโครงการหมู่บ้านป่าไม้ได้สร้างความ
ขัดแย้งขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) หมู่บ้านป่าไม้ที่อพยพ
เข้าไปอยู่ใหม่ นั้น เป็นที่ครอบครองของชาวบ้านหรือภาคเอกชนอยู่ก่อนแล้ว อัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างชาวบ้านที่อพยพเข้าไปอยู่ใหม่กับชาวบ้านที่
ครอบครองอยู่เดิม รัฐจึงจ�ำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการหลอกลวงและใช้มาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อบังคับให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมต้องยินยอมแบ่งที่ดินบางส่วนให้ชาว
บ้านที่เข้ามาอยู่ใหม่ 2) ชาวบ้านที่ถูกผลักดันให้ไปอยู่ในหมู่บ้านป่าไม้ เกิดความ
รู้สึกว่าพวกตนถูกหลอกและไม่พอใจที่รัฐไม่ท�ำตามสัญญา เช่น ที่ดินแปลงใหม่
ที่ได้รับมีขนาดเล็กกว่าที่ทางการสัญญาไว้อย่างมาก บางแห่งที่ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์จนไม่สามารถปลูกพืชได้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท�ำตามสัญญาที่จะสร้างโรงเรียน
สถานีอนามัย ถนน ไฟฟ้า และน�้ำให้ และ 3) จ�ำนวนชาวบ้านที่ถูกผลักดันมี
มากกว่าพื้นที่ของหมู่บ้านป่าไม้ที่จัดเตรียมไว้รองรับ กล่าวคือ จ�ำนวนชาวบ้านใน
ป่ามีมากกว่า 1,330 ครอบครัว จากทั้งหมด 27 ชุมชน แต่หมู่บ้านป่าไม้สามารถ
รองรับชาวบ้านที่อพยพเข้ามาได้เพียง 573 ครอบครัวเท่านั้น จากปัญหาที่กล่าว
มาทั้งหมด น�ำไปสู่การชุมนุมประท้วงของชาวบ้านหลายครั้งในช่วงนั้น
การเกิดเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ขึ้นในปี พ.ศ.2535 และกระแสปฏิรูป
ทางการเมืองที่กลายเป็นกระแสตามมาในช่วงนั้น ส่งผลให้ทหารขาดความชอบ
ธรรมทีจ่ ะเข้ามาแทรกแซงสังคม สถานการณ์ในช่วงนัน้ จึงเอือ้ อ�ำนวยให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อคัดค้าน “โครงการจัดสรรที่ท�ำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ในป่าสงวนที่
เสือ่ มโทรม” (คจก.) ของชาวบ้านภาคอีสาน และโครงการหมูบ่ า้ นป่าไม้ในป่ารอย
ต่อภาคตะวันออกถูกยกเลิกลงในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน กระนัน้ ก็ตาม ในทาง
ปฏิบตั ิ พบว่าแม้จะมีการยกเลิกโครงการหมูบ่ า้ นป่าไม้แล้ว แต่เจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่
ยังคงมีอคติ/กีดกันชาวบ้านออกจากป่าอยูเ่ ช่นเดิมจนท�ำให้เกิดข้อพิพาทขึน้ หลาย
ครั้งในช่วงปี พ.ศ.2536
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2537 – 2538 เหตุการณ์จึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติที่
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ค่อนข้างสงบ ชาวบ้านในช่วงนั้นซึ่งเบื่อหน่ายกับสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น ได้
อาศัยสภาพทางสังคมที่ปราศจากความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยพยายามหัน
หน้าเข้าหากันเพื่อปรึกษาหารือและปรับตัวเข้าหากันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างกัน ท่ามกลางความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ อยูบ่ า้ งเป็นครัง้ คราว พวกเขาเริม่
พูดคุยถึงการพัฒนาเพื่อสรรค์สร้างชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การฟื้นฟูความ
เป็นชุมชนเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้น เมื่อชาวบ้านเข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกันบ่อย ๆ จนก่อให้เกิดความคิดชัดเจนและมีความ
เชื่อมั่นมากขึ้นว่าพวกเขาสามารถที่จะพัฒนาชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้นได้ หลาย
ชุมชนจึงเริ่มจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
อันส่งผลให้ชุมชนได้รับบริการสาธารณะ สาธารณูปโภคพื้นฐาน แต่ปัญหาใหญ่
ที่ชุมชนให้ความส�ำคัญและจะต้องขบคิดกันอย่างจริงจังต่อไปก็คือ ในขณะนั้นป่า
ถูกท�ำลายลงไปอย่างมาก จนท�ำให้พื้นที่หลายแห่งกลายเป็นทุ่งหญ้าคา และบาง
แห่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านในขณะนั้นต้องการที่จะแก้ไขปัญหาส�ำคัญ
ที่พวกเขาก�ำลังประสบอยู่ คือ “ท�ำอย่างไรจึงจะป้องกันมิให้มีการลับลอบตัดไม้
ท�ำลายป่าเกิดขึ้นอีก”
ยุคทีห่ า้ ยุคส่งเสริมป่าชุมชน (พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั ) เหตุการณ์ทางการเมือง
ในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ได้น�ำบรรยากาศแห่งเสรีภาพและ
ประชาธิปไตยให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองดังกล่าว
นี้ กลุ่มชาวบ้าน นักวิชาการ และนักพัฒนาเอกชน ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อเรียก
ร้องสิทธิของชุมชนในการจัดการป่ากันอย่างจริงจัง กระแสการเคลื่อนไหวที่ร้อน
แรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะนั้น ส่งผลให้มีการรับรองสิทธิในการจัด
การทรัพยาการป่าไม้โดยชุมชนเป็นครั้งแรก โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายลูกที่จะตราขึ้นมารองรับ
“สิทธิชมุ ชน” ให้ปรากฏเป็นจริงในขณะนัน้ ยังไม่ได้มกี ารประกาศใช้แต่ประการใด
อันท�ำให้การเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคมเพือ่ ผลักดันกฎหมายป่าชุมชนจึงยัง
คงด�ำเนินการต่อไป
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีท่ี 34 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559

ฝ่ายกรมป่าไม้ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับป่าไม้ของประเทศโดยตรงนั้น ใน
ช่วงนั้นจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ จากที่ใช้มาตรการกีดกันชาวบ้าน
ออกจากป่ามาสู่การยอมรับสิทธิชุมชนในการดูแลรักษาป่าอย่างจริงจังมากขึ้น
โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ ดังต่อไป
นี้ 1) ความตระหนักในความผิดพลาดของนโยบายป่าไม้ในอดีต ที่ก่อให้เกิดการ
ตัดไม้ท�ำลายป่าและน�ำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง 2) แรงกดดันจากขบวนการ
ประชาสังคมที่เรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการดูแลป่าที่ทวีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น 3) กระแสจากต่างประเทศ ซึ่งพบว่ารัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ได้ส่งเสริม
ให้มีสิทธิชุมชนในการจัดการป่า และ 4) ขบวนการปฏิรูปทางการเมืองภายหลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ น�ำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 ที่รับรองสิทธิของ
ชุมชนในการดูแลป่า
แม้วา่ ในขณะนัน้ ยังไม่สามารถผ่านกฎหมายป่าชุมชนออกมา แต่กรมป่าไม้ซงึ่
ได้เปลีย่ นนโยบายมาให้การสนับสนุนป่าชุมชน ได้ใช้กฎหมายทีม่ อี ยูแ่ ล้วจ�ำนวน 2
ฉบับ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.2509 ในการอนุญาตให้ชมุ ชนด�ำเนินโครงการป่าชุมชนได้ และนับจากปี 2542
เป็นต้นมา กรมป่าไม้ได้หันมาสนับสนุนป่าชุมชนดังนี้ : 1) การประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ และช่วยส�ำรวจพืน้ ทีท่ จี่ ะจัดท�ำโครงการป่าชุมชน 2) การออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งป่าชุมชน 3) การหนุนเสริมกิจกรรมป่าชุมชน และ 4) การสนับสนุนด้านงบ
ประมาณแก่ชุมชนในช่วงแรกที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน
อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้การอนุมัติแก่โครงการป่าชุมชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.2542 จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2558 ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก มีการอนุมัติ
ให้ด�ำเนินการป่าชุมชนทั้งสิ้น 341 โครงการ ซึ่งจากงานวิจัยที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า
การด�ำเนินงานของป่าชุมชนในภาคตะวันออกประสบความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับค่อน
ข้างสูง (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการปลูกป่าอย่างต่อ
เนื่อง มีการมอบหมายให้ชาวบ้านช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่าเพื่อ
ตัดไม้และล่าสัตว์ การป้องกันไฟป่า รวมทั้งโครงการป่าชุมชนสามารถหยุดยั้งการ

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชนในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

Political Economy of the Community Forest Network in the Five Provincial Borders of the Eastern Region

บทที่ 3

บุกรุกป่าอย่างได้ผล
ส�ำหรับกลุม่ ทุน ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการเข้ามาสัมปทานตัดไม้ และประกอบ
การโรงเลื่อยในเขตป่ารอยต่อภาคตะวันออกยุคสัมปทานป่าไม้ (พ.ศ.24752515) ต่อมาในยุคส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (พ.ศ.2515-2531) นายทุน
และผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองได้เข้ามาในเขตป่ารอยต่อเพื่อลับลอบตัด
ไม้ ปลูกป่าเศรษฐกิจ และปลูกพืชไร่เพื่อการส่งออก ส่วนในยุคของการส่งเสริม
ป่าชุมชน นั้น สามารถจ�ำแนกบทบาทของนายทุนได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก นายทุนขนาดใหญ่ในภาคสมัยใหม่ กลุ่มนี้มีการปรับตัวโดยหัน
มาเสริมสร้างความชอบธรรมของตนด้วยการจัดท�ำกิจกรรม CSR (Corporate
Social Responsibility) ในรูปแบบของการส่งเสริมป่าชุมชน ทั้งทางด้านงบ
ประมาณ เครื่องดื่ม และน�ำพนักงานมาร่วมในกิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น ดังจะเห็น
ได้จากบทบาทของบริษัทบริหารจัดการน�้ำภาคตะวันออกมหาชน (East Water)
และบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น นายทุนภาค
สมัยใหม่ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก นับจากปี
พ.ศ.2552 เป็นต้นมา
นายทุนกลุ่มที่สอง คือ นายทุนแบบเก่าที่มีอิทธิพลทางการเมืองหนุนหลัง
และชอบใช้อ�ำนาจทางการเมืองแบบเก่า นายทุนกลุ่มนี้ พบเห็นได้ชัดเจนในเขต
ทีโ่ ครงการป่าชุมชนของชาวบ้านอ่อนแอ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติบางแห่งทีย่ งั ไม่
ประกาศเป็นพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน นายทุนหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเข้าไปบุกรุกป่าในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน
เนือ่ งจากมีชาวบ้านปกป้องคุม้ ครองอย่างแข็งขัน ดังนัน้ หากนายทุนกลุม่ นีต้ ดั สินใจ
บุกรุกเข้าไปในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนก็อาจจะต้องทะเลาะกับชาวบ้าน ซึง่ จากการศึกษาพบ
ว่า กรณีดังกล่าว นายทุนขาดความชอบธรรมดังนั้นจึงมีโอกาสเอาชนะชาวบ้านได้
ยากมาก จึงเลือกทีจ่ ะบุกรุกป่าในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนอ่อนแอ หรือพืน้ ทีป่ า่ สาธารณะทีย่ งั
มิได้มกี ารประกาศเป็นเขตป่าชุมชน โดยนายทุนมักใช้ลกู น้องของตนให้ออกไปตัด
ไม้มีค่าขนาดใหญ่ เพื่อล�ำเลียงไปเลื่อยขาย หรือมิฉะนั้นก็จะบุกรุกที่ดินเพื่อขยาย
เป็นไร่ยางพารา หรือสวนป่าขนาดใหญ่ ซึ่งสาเหตุที่ท�ำให้นายทุนแบบเก่าสามารถ
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ด�ำเนินกิจการทีท่ า้ ทายกฎหมายได้ เนือ่ งจากมีอทิ ธิพลทางการเมืองหนุนหลัง รวม
ทั้งยังมีเส้นสายถึงข้าราชการป่าไม้บางคน และต�ำรวจบางคน ตัวอย่างของกลุ่ม
นายทุนแบบเก่า ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจนักเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ บุกรุกป่าในเขต
ต�ำบลท่าตะเกียบ และนายทุนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองทีบ่ กุ รุกป่าในเขตหลายอ�ำเภอ

การจัดตัง้ และขับเคลือ่ นเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

ส�ำหรับพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ภายหลังจากเหตุการณ์
เข้ า สู ่ ส ภาวะปกติ นั บ จากปี พ.ศ.2537 เป็ น ต้ น มา พบว่ า ชาวบ้ า นมี ค วาม
กระตือรือร้นอย่างมากที่จะเข้าร่วมพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ปี พ.ศ.2539
ได้ มี อ งค์ ก ารพั ฒ นาเอกชนระหว่ า งประเทศแห่ ง หนึ่ ง คื อ RECOFTC 6
เข้าไปให้การส่งเสริมแก่ชาวบ้านในการจัดท�ำโครงการป่าชุมชน โดยพาไปดูงาน
ซึ่งท�ำให้ชาวบ้านเกิดแรงบันดานใจที่จะอนุรักษ์ป่าในชุมชนของตน บางชุมชนใน
ต.คลองตะเกราจึงมีการจัดท�ำโครงการป่าชุมชนนับตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมา รวม
ทั้งมีการจัดตั้งในรูปของเครือข่าย ต.คลองตะเกรา มีสมาชิกประมาณ 4 ชุมชนใน
ปี พ.ศ.2544 และเพิ่มเป็น 9 ชุมชนปี พ.ศ.2550
กล่าวโดยสรุป การจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด ก่อรูปขึ้น
ก่อนใน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข
3 ประการ ดังนี้ 1) บริบทภายในชุมชนที่ได้เปลี่ยนจากสภาวะวิกฤติสู่ความสงบ
อันเป็นเงื่อนไขให้ชาวบ้านหันหน้าเข้าหากันเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันพัฒนา
ชุมชน จนสามารถสร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาได้ ผ่านการสะสมทุนทางสังคม การ
มีผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และเสียสละเพื่อส่วนรวม 2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐที่หันมากระจายอ�ำนาจและสนับสนุนสิทธิชุมชนในการดูแลป่า นับจากปี พ.ศ.
RECOFTC เป็นองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 มีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมป่าชุมชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าหรืออยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับป่า ได้เข้าร่วมในการจัดการป่าชุมชน
6
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2538-2540 เป็นต้นมา อันเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออ�ำนวยให้ชาวบ้านใน ต.คลองตะ
เกรา ต.ท่าตะเกียบ และต.ท่ากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา และพืน้ ทีเ่ ขาฉกรรจ์-โนนสาว
เอ้ จ.สระแก้ว มีการเคลือ่ นไหวเพือ่ จัดท�ำโครงการป่าชุมชน และ 3) การสนับสนุน
จาก RECOFTC ซึง่ เข้ามาเคลือ่ นไหว โดยการให้ความรูแ้ ละเชิญชวนชาวบ้านให้
เข้าร่วมท�ำโครงการป่าชุมชน นอกจากนีภ้ าคีภายนอกยังให้การสนับสนุนในการจัด
ตั้งและด�ำเนินการป่าชุมชน ทั้งการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ บุคลากร และ
วัสดุอุปกรณ์
การเคลือ่ นไหวเพือ่ จัดตัง้ เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540s เป็นต้นมา จนในที่สุดสามารถลงมติ
จัดตั้งเป็น “คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก”
(คปตอ.) ได้สำ� เร็จในปี พ.ศ.2552 โดยมี นายตระกูล สว่างอารมณ์ (จากป่าชุมชน
บ้านเขาใหญ่) เป็นประธานคนแรก ในช่วงแรก เครือข่ายมีสมาชิกป่าชุมชนจ�ำนวน
48 โครงการจาก 7 เครือข่ายย่อย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ
ประมาณ 3 ล้านบาท เครือข่ายใหญ่ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน 3
ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ 2) การฟื้นฟู และ3) การอนุรักษ์
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะส�ำคัญของการจัดตั้งองค์การ พบว่า เครือข่ายป่า
ชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ยึดโยงกันอย่างหลวม ๆ ไม่มีพิธีรีตอง
ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ จนกระทัง่ สนิทสนมและถักทอเป็นกลุม่
เพื่อน อันเป็นการสะสมทุนทางสังคมที่ก่อให้เกิดพลังในการผลักดันสิ่งต่าง ๆ ให้
บรรลุผล ขณะเดียวกันกระบวนการกลุ่มในการเคลื่อนไหวของเครือข่ายป่าชุมชน
รอยต่อ ได้เสริมสร้างและผลิตซ�ำ้ ค่านิยมร่วม (shared values) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับ “การเสียสละเพื่อส่วนรวม” “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “การ
เคารพกฎระเบียบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นต้น
การจัดตั้งของเครือข่ายป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกมีลักษณะแบบ
ราบ ไม่มสี ายการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจน ท�ำงานด้วยความสมัครใจ เน้นเสียสละเพือ่
ส่วนรวม ไม่คาดหวังผลตอบแทนระยะสัน้ โดยน�ำผลประโยชน์สว่ นตัวไปขึน้ ต่อผล
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ประโยชน์ของส่วนรวม ในแง่ของภาวะผู้น�ำของเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ พบว่า
ทัง้ เครือข่ายใหญ่และย่อยระดับต�ำบลและอ�ำเภอ ต่างมีภาวะผูน้ �ำทีเ่ รียกว่า “ภาวะ
ผู้น�ำสาธารณะ” (public leaderships) กล่าวคือ การน�ำในรูปของกลุ่มเพื่อนที่
ร่วมกันน�ำเชิงกลุ่ม ภายในกลุ่มจะมีความสนิทสนมและไว้วางใจกันสูง เนื่องจาก
เป็นงานอาสาสมัครที่ไม่มีผลตอบแทน แต่ลักษณะของงานซึ่งเรียกร้องให้แกนน�ำ
ต้องแสดงความเสียสละและมีความรับผิดชอบอย่างสูง อันท�ำให้แกนน�ำจากป่า
ชุมชนแต่ละบ้านหันหน้ามาร่วมปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดบ่อย ๆ เพื่อน�ำไปสู่
การด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลักษณะประการต่อมา เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
เป็นเครือข่ายแบบเปิดกว้าง เพื่อให้ภาคีอื่นๆ ได้เข้าร่วมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะ
เป็นการพยายามขยายสมาชิกที่เป็นป่าชุมชนด้วยกันเอง การระดมโรงเรียน วัด
กลุ่มเยาวชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีในท้องถิ่นให้เข้าร่วมในกิจกรรม
ป่าชุมชน รวมทัง้ พยายามสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์การธุรกิจเอกชน เป็นต้น
เมื่อประเมินผลการขับเคลื่อนของเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก ในห้วง 18 ปีที่ผ่านมา สามารถกล่าวอย่างไม่เกินเลยได้ว่า เครือข่ายฯ
ประสบความส�ำเร็จในการอนุรักษ์ป่าอย่างสูง โดยผ่านกิจกรรมการปลูกป่า การ
เพาะกล้าไม้ การบวชป่า การท�ำแนวคูเลตและแนวถนนส�ำหรับเป็นเขตแดนของ
ป่าชุมชน การจัดท�ำระเบียบข้อบังคับและการบังคับใช้กับสมาชิกอย่างเสมอภาค
และจริงจัง การจัดท�ำป้ายป่าชุมชนและป้ายระเบียบข้อบังคับของป่าชุมชน กิจกรรม
การป้องกันไฟป่า การแบ่งงานกันท�ำเพื่อเดินลาดตระเวน/ตรวจตราพื้นที่ป่า และ
การประชุมท�ำความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่า การสนับสนุน
สมาชิกให้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ไป
พร้อม ๆ กับการด�ำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในเขตป่าชุมชน
ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายป่ารอยต่อ 5
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จังหวัดภาคตะวันออก เกิดจากการขับเคลื่อนของโครงการป่าชุมชนในระดับ
หมู่บ้านแต่ละแห่ง ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายย่อยระดับต�ำบลและอ�ำเภอ
รวมทั้งการหนุนช่วยจากเครือข่ายใหญ่ ในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่าความส�ำเร็จสามารถ
เกิดขึ้นได้ภายใต้การรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของเครือข่ายย่อย และการรวม
ตัวอย่างไม่เป็นรูปนัยของเครือข่ายใหญ่ โดยความส�ำเร็จในภาพรวมเกิดจากปัจจัย
ทางด้านภาวะผู้น�ำ นอกจากนี้ประสบการณ์ของสมาชิกภายในชุมชนที่ได้ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนของพวกเขาเองในช่วงปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ได้เสริมสร้างทุนทาง
สังคมให้มคี วามเข้มแข็ง อันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือเพือ่ ก่อให้
เกิดพลังในการขับเคลื่อนป่าชุมชนให้ประสบความส�ำเร็จ
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ภาวะผู ้ น� ำ (มี วิ สั ย ทั ศ น์ เสี ย สละเพื่ อ
ส่วนรวม ซื่อสัตย์ ได้รับการยอมรับจาก
ชาวบ้าน ยึดมั่นในอุดมการณ์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทุนทางสังคม
(การแลกเปลี่ยนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
และการถักทอกันเป็นเครือข่าย)

ความเข้มแข็งของเครือป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
ภาคี ส นั บ สนุ น จากภายนอก
(องค์การพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
ป่าไม้ ทหาร ต�ำรวจ บริษทั เอกชน
อบต. ฯลฯ)

ผลสะท้อนกลับ

ประสิทธิผลในการขับเคลือ่ นภาระ
กิจหลักของเครือข่ายใหญ่

การเคลื่อนไหวในปัญหาระดับภูมิภาค/
ระดับชาติ
-เรียกร้อง พรบ.ป่าชุมชน
-รณรงค์/เผยแพร่
-การขยายเครือข่ายภาคี

สนับสนุนเครือข่ายย่อยในการด�ำเนิน
งาน 3ยุทธศาสตร์
-ยุทธศาสตร์การเรียนรู้
-ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู
-ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์

แผนภาพ : การขับเคลื่อนขบวนการป่าชุมชน ของเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ
5 จังหวัดภาคตะวันออก
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แม้ว่าเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จะประสบความ
ส�ำเร็จ แต่เครือข่ายฯ ก็มีจุดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายย่อยทั้ง 9 ที่เป็นสมาชิก มักจะรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ และบาง
เครือข่ายย่อยขาดความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับเครือข่ายใหญ่ ซึ่งปัญหาดัง
กล่าวเกิดจากสาเหตุส�ำคัญ 1) ปัญหาการเดินทางระหว่างเครือข่ายย่อยที่อยู่ห่าง
ไกลและเดินทางไม่ค่อยสะดวก 2) แต่ละเครือข่ายย่อยต่างมีความต้องการ ความ
สนใจ และมีเป้าหมายในการด�ำเนินกิจกรรมป่าชุมชนที่แตกต่างกัน 3) เครือข่าย
ย่อยหลายแห่งยังคงขาดความเข้มแข็ง อันท�ำให้ไม่สามารถหนุนเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เครือข่ายใหญ่ได้ และ 4) เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
ขาดเงินทุนในการด�ำเนินการ
การศึกษาครั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่า ภาครัฐไม่สามารถจัดการป่าโดยอาศัย
“การจัดการสาธารณะแบบดั้งเดิม” (traditional public administration) ที่
ภาครัฐผูกขาด รวมศูนย์ และสั่งการจากบนลงล่างเฉกเช่นในอดีตได้อีกต่อไป จะ
ต้องหันมาใช้รูปแบบของ “การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่” (new public
governance) ผ่านการกระจายอ�ำนาจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือ
ข่าย การจัดการภาคีสาธารณะเป็นระบอบที่สอดคล้องกับ “ภาวะผู้น�ำสาธารณะ”
ที่ประกอบด้วยผู้น�ำหลายคน ซึ่งต่างสลับกันน�ำตามความถนัดของแต่ละคน โดย
ทุกคนต่างให้การสนับสนุนการน�ำของกันและกัน ท�ำงานเป็นทีมทีป่ ระสานเข้าด้วย
กันอย่างสอดคล้องเพือ่ ก่อให้เกิด “ผลทวีคณ
ู ” (synergy) ภายใต้บริบทของการ
ท�ำงานที่ถูกก�ำกับด้วยค่านิยมร่วมเกี่ยวกับความเสียสละเพื่อส่วนรวม และการ
อนุรักษ์ป่า
เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตวันออก ซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่
ในระดับภาค มีการแบ่งงานกันท�ำกับเครือข่ายย่อยในระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจน
กล่าวคือ เครือข่ายย่อยเคลื่อนไหวในระดับชุมชน โดยเน้นยุทธศาสตร์ส�ำคัญ 3
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ ส่วนเครือข่าย
ใหญ่ท�ำหน้าที่ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ได้แก่ การรณรงค์/เรียกร้อง
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กฎหมายป่าชุมชน การรณรงค์เผยแพร่อุดมการณ์ป่าชุมชน การเผยแพร่ผลงาน
ป่าชุมชนของเครือข่ายย่อยที่เป็นสมาชิก และการขยายเครือข่ายภาคีสนับสนุน
ที่มาจากภายนอก นอกจากนี้ บทบาทส�ำคัญของเครือข่ายใหญ่อีกประการหนึ่ง ก็
คือ การสนับสนุนเครือข่ายย่อยในการด�ำเนินขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์หลักที่ได้
กล่าวมาแล้ว

การอภิปรายผล

1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของโครงการป่าชุมชน เนื่องจาก ป่าชุมชน
ในสังคมไทยเป็นเรื่องใหม่ และการด�ำเนินโครงการมีลักษณะไม่เป็นทางการ ซึ่ง
องค์การทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวนี้ จ�ำเป็นต้องมี “ภาวะผูน้ ำ� บารมีทเี่ ข้มแข็ง” (strong
charismatic leaderships) อันเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความส�ำเร็จของโครงการ
กล่าวคือ ผู้น�ำมีความเข้มแข็ง เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ กระตือรือร้นใน
การท�ำงาน รับผิดชอบ กล้าหาญ และเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน ก็จะส่งผลให้
สามารถน�ำพาโครงการป่าชุมชนเดินหน้าสู่ความส�ำเร็จได้
นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ยังได้ต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติม
อีกว่า ภาวะผู้น�ำที่เหมาะสมของโครงการป่าชุมชน ก็คือ “ภาวะผู้น�ำสาธารณะ”
(public leadership) เนือ่ งจากการจัดการแบบภาคีเครือข่าย ต้องอาศัยความร่วม
มือจากภาคีอันหลากหลาย จึงถือว่า “ผู้น�ำองค์การแบบเดิม” (ที่น�ำเพียงองค์การ
ของตนเพียงองค์การเดียว) ดูจะไม่เพียงพอเสียแล้ว การศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับ Broussine (2005: 185) ที่มองว่า การจัดการแบบภาคีเครือข่าย ต้องอาศัย
ภาวะผู้น�ำสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะส�ำคัญคือ 1) เนื่องจากภาคีที่ร่วมมือกันมักจะมี
แนวคิดที่แตกต่างกันและขาดเอกภาพ ดังนั้นผู้น�ำจะต้องมีความอดทน/อดกลั้น
ต่อสถานการณ์ที่คลุมเครือและไม่แน่นอนอย่างสูง 2) จะต้องยอมรับข้อเท็จจริง
ว่าคนที่มีความรู้ความสามารถในภาคีเครือข่ายนั้นมีหลายคน ดังนั้นจึงควรเปิด
กว้างให้มีผู้น�ำได้หลาย ๆ คน 3) สนับสนุนภาวะผู้น�ำแบบรวมหมู่ น�ำร่วมกันเป็น
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ทีม 4) ผู้น�ำควรทบทวนบทบาทของตัวเองอยู่ตลอดเวลา และมีการเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารน�ำของตนเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง
5) ส่งเสริมการพัฒนาผูน้ ำ� แก่สมาชิกทัว่ ทัง้ เครือข่าย และ 6) พึงตระหนักว่า “ภาวะ
ผู้น�ำ” กับ “การเรียนรู้” จะต้องด�ำเนินไปด้วยกัน
2. ทุนทางสังคม การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยจ�ำนวนมาก
ที่พบว่า ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้โครงการป่าชุมชนประสบ
ความส�ำเร็จ อาทิงานวิจัยของ พันธุ์ทิพย์ นวานุช และคณะ (2554) นรชาติ
วงศ์ วั น ดี (2554) บั ณ ฑิ ต ศิ ริ รั ก ษ์ โ สภณ (2554) ทวี ชั ย ใจพร (2553)
วิศท์ เศรษฐกร (2553) ประชัน รักพงษ์ (2550) ชื่น ศรีสวัสดิ์ (2543) สุรินทร์
สุริยวงศ์ (2543) สรรเสริญ ทองสมนึก (2542) และศลิษา พึ่งแสงแก้ว (2537)
ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้พบว่า ความร่วมมือร่วมใจและความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ของชาวบ้าน อันอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบเครือญาติและความเป็น
อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างกันภายในชุมชน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะก่อให้
เกิดความสามัคคีในการให้ความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดพลังผลักดันจนสามารถ
พลิกฟื้นป่าชุมชนให้กลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
3. บทบาทของรัฐในการจัดการป่าชุมชนแบบภาคีเครือข่าย ผลการศึกษาพบ
ว่า กรมป่าไม้ไม่ตอ้ งเข้าไปด�ำเนินการด้วยตัวเอง แต่ใช้วธิ กี ระจายอ�ำนาจแก่ชมุ ชน
และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการป่า แต่กระนั้นก็ตาม กรมป่าไม้ไม่สามารถ
ปล่อยให้ชมุ ชนแต่ละแห่งจัดการป่าตามใจชอบได้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ สอดคล้องกับ
Gay Peter (2010) ที่ได้เสนอรูปแบบการจัดการแบบ “meta-governance”
โดยใช้วิธีผสมกันระหว่าง “การมอบอ�ำนาจให้แก่ชุมชน” กับ “การตามไปก�ำกับ
ดูแลทางอ้อม” ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น จะต้องรักษาดุลยภาพระหว่างกลไก
ทั้งสอง หรือที่เรียกว่า การจัดการแบบ “governance of governance” อันมี
แนวคิดส�ำคัญดังนี้ 1) กรมป่าไม้ควรใช้วิธีการก�ำกับติดตามทางอ้อม โดยเน้นผล
การปฏิบัติงาน (performance management) ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
โครงการป่าชุมชนมีอิสระที่จะเลือกวิธีการด�ำเนินงานของตนเอง 2) ใช้เครื่องมือ
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การปรึกษาหารือร่วม เพือ่ ให้เกิดการประสานระหว่างนโยบายของแต่ละภาคี และ
การเชื่อมโยงโครงการป่าชุมชนในระดับท้องถิ่น เข้ากับนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อ
ไป และ 3) ยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ด้วยความไว้เนือ้ เชือ่
ใจ และยึดมั่นในค่านิยมของการเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับชาวบ้าน เนื่องจากการจัดการแบบ
ภาคีเครือข่ายนั้น ผู้เชี่ยวชาญต้องท�ำงานร่วมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเกิด
ความขัดแย้งขึน้ ได้งา่ ย เนือ่ งจากสังคมมักมีความเชือ่ ว่า องค์ความรูด้ า้ นป่าไม้ทเี่ ชือ่
ถือได้ คือ องค์ความรู้ที่อยู่บนฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งน�ำเข้ามาจากตะวัน
ตก และถูกครอบครองโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการศึกษาระดับสูง ในขณะที่ชาว
บ้านไม่ได้เรียนหนังสือดังนัน้ จึงไม่รอู้ ะไรเลย อันท�ำให้ผเู้ ชีย่ วชาญไม่เปิดโอกาสให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ชาวบ้านจึงไม่มีโอกาสที่จะยืนบนขาตัวเองได้ ซึ่ง
แนวคิดนี้สอดคล้องกับการท�ำงานที่ใช้ “ระบบกระด้าง” (hard system) ที่มอง
ว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความรูส้ งู และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีเยีย่ ม โดย
อาศัยแบบจ�ำลองส�ำเร็จรูปที่สร้างมาอย่างดีแล้ว จุดอ่อนของ “ระบบกระด้าง” ก็
คือ ก่อให้เกิดการพึง่ พิงผูเ้ ชีย่ วชาญอยูต่ ลอดเวลา ในขณะทีด่ ถู กู ดูแคลนภูมปิ ญ
ั ญา
ของชาวบ้าน รวมทั้งยึดติดกับแบบจ�ำลองเบ็ดเสร็จอย่างไม่ยืดหยุ่น อันตรงข้าม
กับ “ระบบละมุน” (soft system) ที่มองว่า ปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้มีความ
ซับซ้อนอย่างยิ่ง และสามารถวิเคราะห์ได้หลายแบบ (เช่น แบบของชาวบ้าน แบบ
ของผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ) ซึ่งการวิเคราะห์แต่ละแบบย่อมมีคุณค่าของตัวมันเอง ชาว
บ้านซึง่ มีวถิ ชี วี ติ อยูก่ บั ป่ามาอย่างยาวนาน ในแง่นยี้ อ่ มเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ชาวบ้านมี
ความรูเ้ กีย่ วกับต้นไม้และมีการสะสมองค์ความรูเ้ กีย่ วกับป่าอย่างกว้างขวางและลึก
ซึง้ “ระบบละมุน” จึงมีทา่ ทีปฏิเสธวิธกี ารน�ำแบบจ�ำลองส�ำเร็จรูปลงมาสวม แต่จะ
เปิดกว้างให้ผทู้ ใี่ กล้ชดิ กับปัญหา ได้มสี ว่ นร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย
5. ระบบการบริหารจัดการสาธารณะ (Public Governance) การศึกษาครัง้
นี้ ซึ่งมองป่าชุมชนในเขตป่ารอยต่อภาคตะวันออก ในฐานะที่เป็นงานสาธารณะ
ซึ่งภาครัฐได้กระจายอ�ำนาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ จะพบว่า
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ชุมชนท้องถิ่นได้ตัดสินใจน�ำป่าที่อยู่ติดกับชุมชนของตนให้มาอยู่ภายใต้การดูแล
อันเป็นการบริการจัดการตนเองของชาวบ้าน (self-management) ซึ่งท�ำให้
ชาวบ้านมีอำ� นาจตัดสินใจก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง (self-determination)
การศึกษาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Elinor Ostrom และ Vincent
Ostrom ที่ว่าด้วย “Polycentricity” หรือ “Polycentric Governance”
(Toonen, 2010; Aligica and Tarko, 2013; Ostrom, McGinnis and
Ostrom, 2011) แนวคิดดังกล่าวนีค้ ดั ค้าน “ความคิดกระแสหลัก” ทีม่ องว่า การ
จัดการสาธารณะ ควรด�ำเนินการโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชนทีม่ ขี นาดใหญ่ เพือ่ ก่อ
ให้เกิดความประหยัดในขนาด (economy of scale) โดยการจัดการสาธารณะด
ังกล่าวนี้ รวมศูนย์อ�ำนาจและขึ้นต่อกันตามสายการบังคับบัญชา อันจะท�ำให้การ
ด�ำเนินงานสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency)
อย่างไรก็ตาม Elinor Ostrom และ Vincent Ostrom ไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดดังกล่าว จากการวิจยั ในสนามอย่างเข้มข้น ท�ำให้พวกเขาพบว่า 1) องค์การ
สาธารณะขนาดเล็ก จะท�ำให้ผู้ใช้บริการมีอ�ำนาจต่อรองมากขึ้น ประชาชนในท้อง
ถิ่นสามารถมีปากมีเสียงเพื่อมีส่วนร่วมได้มากกว่าองค์การสาธารณะขนาดใหญ่
2) องค์การทีท่ ำ� หน้าทีส่ าธารณะ ไม่จำ� เป็นต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือของภาค
เอกชน เท่านั้น แต่ยังสามารถด�ำเนินงานโดยภาคประชาชน องค์การที่ไม่แสวงหา
ก�ำไร และการผลิตร่วมกันระหว่างชุมชน (co-production) เป็นต้น ซึ่งหากมี
การกระจายอ�ำนาจให้ชุมชน ก็จะท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิลงคะแนนเลือก
ประเภทขององค์การทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานสาธารณะของชุมชนได้ 3) เขตการปกครอง
อาจไม่สอดคล้องกับขอบเขตของพื้นที่ในการจัดการงานสาธารณะ ดังนั้นจึงควร
มีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ในการจัดงานสาธารณะให้เหมาะสม 4) การจัดการ
สาธารณะที่ดีจะต้องมีการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่นหลายๆ ฝ่าย 5) ขนาดของบริการสาธารณะที่แต่ละองค์การจัดขึ้น
นั้น ไม่จ�ำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เสมอไป แต่สามารถมีขนาดที่หลากหลาย และใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับการลองผิดลองถูกภายในแต่ละท้องถิ่น เพื่อ

107

บทที่ 3

108

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีท่ี 34 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559

ค้นหาว่าบริการสาธารณะแบบหนึ่ง ๆ นั้นควรให้องค์กรประเภทไหนเป็นผู้จัด จัด
อย่างไร และมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใด และ 6) ระบบ Polycentricity อาจ
จะมิใช่ระบบการจัดการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ต่างจากการให้บริการ
ขององค์การธุรกิจ ทีว่ ดั ความส�ำเร็จด้วยประสิทธิภาพเพียงด้านเดียว) แท้จริงแล้ว
Polycentricity เป็นระบบที่หลีกหนีการเมืองไปไม่พ้น ซึ่งจะต้องมีทั้งการลอบ
บี้ การต่อรอง ความขัดแย้ง และความร่วมมือ ดังนั้น Polycentricity จึงอาจมี
ประสิทธิภาพในระดับที่พอรับได้เท่านั้น แต่จุดแข็งที่ควรพิจารณาและน�ำมาเป็น
ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของการจัดการสาธารณะตามระบบ Polycentricity ก็คอื การ
ท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงคะแนน แสดงความคิดเห็น และเจรจาต่อรอง
เพือ่ ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนได้มากกว่าระบบอืน่ ซึง่ จาก
การศึกษาในครั้งนี้ สามารถยืนยังได้ว่า การจัดการป่าโดยชุมชน นั้น ไม่สามารถ
วัดความส�ำเร็จด้วยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ได้ แต่การจัดการป่าชุมชน เป็น
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่ชาวบ้าน (People Empowerment)
ท�ำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการป่า

ข้อเสนอแนะ

1. ต่อแกนน�ำป่าชุมชน ดังนี้ 1) แกนน�ำจะต้องไม่เน้นงานด้านเดียวจนชาว
บ้านไล่ตามไม่ทัน กระทั่งน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายได้ ในแง่นี้ แกนน�ำ
จะต้องพยายามขยายความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไปสู่ชาวบ้านเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ร่วมกัน 2) ควรก�ำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับป่าชุมชนที่ชัดเจน พร้อมกับเผย
แพร่ให้ชาวบ้านรับทราบเพื่อจะได้น�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3)
แกนน�ำป่าชุมชน ควรเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน วัด
กลุ่มจัดตั้งของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อระดมให้เข้ามา
ร่วมสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 4) แกนน�ำป่าชุมชนควรดึงคนรุน่
ใหม่ภายในชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรม เพือ่ หล่อหลอมให้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ส�ำหรับสืบทอดการด�ำเนินงานป่าชุมชนต่อไปในอนาคต
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2. ต่อเครือข่ายป่าชุมชน ดังนี้ 1) เครือข่ายป่าชุมชนควรจัดตัง้ ในรูปแบบของ
“ศูนย์ประสานงาน” ซึ่งประกอบด้วยภาคีอันหลากหลาย โครงสร้างแบนราบ ไม่
เป็นทางการ เน้นการน�ำแบบกลุ่มที่ให้การยอมรับต่อกัน สร้างแรงจูงใจให้แก่กัน
และกัน โดยเครือข่ายป่าชุมชนดังกล่าวจะท�ำหน้าทีป่ ระสาน/เชือ่ มโยงโครงการป่า
ชุมชนทัง้ หมดเข้าด้วยกัน อันจะก่อให้เกิดพลังในการเปลีย่ นแปลงทีก่ า้ วหน้าต่อไป
2) เครือข่ายย่อยระดับท้องถิ่น ควรท�ำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลาง” ที่เชื่อมโยงและ
ประสานงานระหว่างป่าชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น อันจะ
สามารถท�ำหน้าทีใ่ นการระดมทรัพยากรจากสมาชิก เพือ่ น�ำไปใช้ในการขับเคลือ่ น
เครือข่าย ในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศได้อย่างมีพลัง
3. ต่อหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรท�ำงานใกล้ชิดกับแกน
น�ำชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ อาทิ ร่วมเดินทางไปกับชาวบ้านในการ
ส�ำรวจป่าเป็นครัง้ คราว มีสว่ นร่วมกับชาวบ้านในการปลูกป่า และเข้าร่วมประชุมกับ
แกนน�ำชาวบ้านเป็นครั้งคราว 2) หน่วยงานของรัฐ ควรท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและข้อมูลแก่โครงการป่าชุมชน รวมทั้งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลผล
การด�ำเนินงานของโครงการป่าชุมชนทางอ้อมเป็นระยะๆอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับ
จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการป่าชุมชนเป็นรายปีเพื่อเผยแพร่ให้
โครงการป่ชุมชน สถาบันวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ
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