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บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มหลายฉบั บ และมี ห น่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโดยตรงหลาย
หน่วยงาน กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในปัจจุบันต่างสนับสนุนหลักการรวมศูนย์อ�ำนาจใน
การจัดการป่า ป่าชุมชนในแง่อ�ำนาจรัฐมีปัญหาทางด้านกฎหมายทับซ้อนกับกฎกติกา
ของชุมชน การต่อรองในเรื่องสิทธิได้น�ำไปสู่การสร้างกลไกที่เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ได้ กรณีป่าชุมชน คือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้อย่างชัดเจน รัฐยังคง
รวมศู น ย์ อ� ำ นาจในการจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ มองมิ ติ ก ารจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
การบริหารจัดการ ในเชิงวิชาการป่าไม้มากกว่าการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กั บ ธรรมชาติ ขาดการบู ร ณาการระหว่ า งการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมขาดการบูรณาการระหว่างทรัพยากรป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
ในเชิงระบบนิเวศที่เป็นองค์รวม ท�ำให้การก�ำหนดนโยบายและกฎหมายขาดความ
สอดคล้องกับความเป็นจริงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งยังคงด�ำรงอยู่ ภาครัฐควรมี
นโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมภายใต้กรอบของ
กฎหมายและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วย
เรื่องของสิทธิชุมชน
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน

Abstract
Thailand has laws related to natural resource management and
environmental issues and environmental agencies with the mission of
the agency directly. Law on Forests currently supports the principles of
centralization of forest management. Forest communities in the state
has the legal authority overlaps with the rules of the community. The
bargaining rights has led to the creation of a mechanism of checks and
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balances in the community forest is an example that reflects the
weakness inefficiencies in the management of natural resources and
environment of Thailand clearly. Government has centralized power in
the management of forest resources. Look dimensional spatial
management and administration. In forestry over the management of
the relationship between man and nature. The lack of integration
between economic developments. The lack of integration between
forest resources and other natural resources in the ecosystem as a
whole. The lack of consistent policy and legal realities causing a
conflict continued existence. The government should have policies and
procedures in line with the realities of the society within the framework
of law and the provisions of the Constitution of the Kingdom of
Thailand BE 2550 on the subject of rights.
Keywords : Community Rights, Natural Resources Management,
Community Forest

บทน�ำ
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อมหลายฉบับ และมีหน่ว ยงานที่มีภ ารกิจด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ปรากฏว่ า
กฎหมายต่ า งๆ ยั ง ไม่ ส ามารถจั ด การปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในปัจจุบันต่างสนับสนุนหลักการรวมศูนย์อ�ำนาจในการจัด
การป่า ระบบกฎหมายไทยยังไม่เข้าใจและยอมรับสิทธิชุมชน ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
การจัดการร่วมระหว่างประชาชนและภาครัฐในเขตป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชนและการจัด
การทรัพยากรชายฝั่ง (ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2550) หากพิจารณาในกรณีของทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวมของประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อสงวน
รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้
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ประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่จากรายงานสถิติล่าสุดของกรมป่าไม้ ประเทศไทยมีพื้นที่
ป่าไม้เพียงประมาณร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศ
มาตราการที่รัฐบาลใช้เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้คือการประกาศเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม การบังคับใช้กฎหมาย
ผ่านการควบคุมสั่งการ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
ภายใต้โครงการป่าชุมชน แต่เมื่อพิจารณาจากการเรียกร้องให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการป่าชุมชนโดยตรง พบว่ากระบวนการดังกล่าวมีปัญหาในเชิงโครงสร้าง
และทัศนคติด้านการบริหารจัดการระหว่างภาครัฐกับองค์กรภาคประชาชน เป็น
การเคลื่อนไหวในพื้นที่ของการต่อสู้ การช่วงชิงความหมายระหว่างป่าของรัฐกับป่า
ของชุมชนชาวบ้าน การต่อรองในเรื่องสิทธิได้น�ำไปสู่การสร้างกลไกที่เกิดการตรวจสอบ
ถ่ ว งดุ ล ได้ ดั ง นั้ น กรณี ป ่ า ชุ ม ชน คื อ ตั ว อย่ า งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความอ่ อ นแอ
ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
ได้อย่างชัดเจน (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2548)
นโยบายเรื่องสิทธิในทรัพยากรมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล�้ำและความ
ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร (สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2538) พบได้จากกรณี
ของการก�ำหนดให้พื้นที่ป่าไม้เป็นของรัฐ ขณะเดียวกันรัฐไม่สามารถดูแลรักษาและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ได้ เป็นผลให้ป่าไม้ตกอยู่ในสภาพของทรัพยากรที่เปิด (open
access) ปล่อยให้มีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรี และขาดการดูแลรักษา ทรัพยากร
ป่าไม้มีลักษณะเป็นทรัพยากรส่วนรวม (common pool resource) จึงท�ำให้มี
ปัญหาในด้านการจัดการดูแลสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ�ำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นของรัฐ พบว่ารัฐมีงบประมาณและก�ำลังเจ้าหน้าที่จ�ำกัด การที่
คนในชุมชนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนตัวหรือเป็นของชุมชนร่วมกัน เช่น
ป่าไม้ ทุ่งหญ้า หนองน�้ำ ชายฝั่งทะเล ช่วยให้คนทั้งชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกันและช่วยกันปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้ดีกว่าสภาพที่ประชาชน
ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ของชุมชนในอดีตได้ผลดี เพราะเป็นชุมชนขนาดเล็ก
มีประโยชน์ร่วมกัน สามารถที่จะดูแลกันแบบมีกติกาที่เหมาะสม ไม่ให้ใครเอาเปรียบ
มากเกินไปจนทรัพยากรส่วนรวมเสียหาย แต่เมื่อจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ชุมชน
ขยายใหญ่ขึ้น รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเข้ามาด�ำเนินการจัดการและน�ำทรัพยากรเหล่านี้ไป
ดูแลและรัฐเป็นเจ้าของ มีกฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐจากส่วนกลางดูแล ท�ำให้คนใน
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ชุมชนขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ จึงไม่สนใจปกป้องทรัพยากรเหล่านั้น เริ่มคิดในเชิง
หาผลประโยชน์ให้ตนเอง เพราะคิดว่าถ้าเราไม่ท�ำ คนอื่นก็จะท�ำ เจ้าหน้าที่รัฐดูแล
ไม่ทั่วถึง การที่รัฐบาลอ้างว่าเมื่อได้โอนป่ามาเป็นของส่วนรวมแล้ว ประชาชนควรช่วยกัน
ดูแล จึงไม่ได้ผล โดยเฉพาะในยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
บีบบังคับและครอบง�ำความคิดให้คนแต่ละคนต้องดิ้นรนท�ำงานเพื่อหาเงินให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ (วิทยากร เชียงกุล, 2557)
การจัดการป่าชุมชน หากเปรียบเป็นลักษณะของสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์
พบว่ามีลักษณะที่เรียกว่า ทรัพยากรส่วนรวม (common pool resource) (Ostrom,
1990; สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2538; สมศักดิ์ สุขวงศ์, 2551) กล่าวคือการกีดกัน
การเข้าใช้ประโยชน์ของบุคคลกระท�ำได้ยาก และการใช้ประโยชน์ของบุคคลคนหนึ่ง
จะไปลดปริมาณทรัพยากรของคนต่อไปลง และในขณะเดียวกันการร่วมมือในการจัดการ
ดูแลรักษาทรัพยากร เปรียบเสมือนสินค้าสาธารณะ (public goods) จะเผชิญปัญหา
การเอาประโยชน์หรือเอาตัวรอดเฉพาะตนและขาดความร่วมมือ (free rider) เพราะ
เนื่องมาจากไม่ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรแต่ก็ยังคงได้รับประโยชน์ (ชล บุนนาค, 2554)
ดังนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องมีการก�ำหนดกฎกติกา หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
ของการอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ฟื ้ น ฟู ส ภาพของทรั พ ยากรและการควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รูปแบบของการจัดการป่าชุมชนจึงเป็นเรื่อง
ของพฤติกรรมทั้งในระดับปัจเจกและการกระท�ำร่วมกัน (collective action) ซึ่งก็คือ
การปรับปรุงกฎเกณฑ์กติกาหรือสถาบัน ให้ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ชุมชน ทั้งสภาพของระบบนิเวศและระบบสังคม การเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกใน
การก�ำหนดกติกาจะท�ำให้เกิดการยอมรับและร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความ
ยั่ ง ยื น ของการอยู ่ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข สถาบั น หรื อ
กฎเกณฑ์ที่ดี ต้องมีความเสมอภาค (equity) ในการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นของ
ส่วนรวม (สมศักดิ์ สุขวงศ์, 2550)
ศาสตราจารย์เอลินอร์ ออสตรอมและคณะ (1990) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องของ
การใช้ทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน พบว่า ชุมชนที่บริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวม
ได้อย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่มีอ�ำนาจในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้รับการยอมรับ
จากรัฐบาลกลางมีเงื่อนไขที่ส�ำคัญ 8 ข้อส�ำหรับการออกแบบกฎกติกา ดังนี้
1) มีการก�ำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน ทั้งขอบเขตที่เกี่ยวกับผู้ใช้ทรัพยากร
และขอบเขตของทรัพยากร
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2) มีความสอดคล้องระหว่างกติกาว่าด้วยการเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ การดูแล
รักษากับสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ทรัพยากร
3) มีกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตัดสินใจและการปรับปรุง
กติกาในการจัดการทรัพยากร
4) มีการติดตามก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิผลโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การติดตามดูแลพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์และการดูแลรักษาระบบทรัพยากรว่าเป็นไปตามกติกาที่ร่วมกันก�ำหนดไว้
หรือไม่ และการติดตามก�ำกับดูแลสภาพของทรัพยากรอย่างสม�่ำเสมอ
5) การลงโทษต้องด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก กล่าวคือ
หากพบว่ามีผู้กระท�ำผิด การลงโทษในครั้งแรกจะค่อนข้างเบาแต่หากมีการกระท�ำผิด
ซ�้ำอีกก็จะมีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นตามล�ำดับ ทั้งนี้ลักษณะของการลงโทษไม่ควรสร้าง
ความแปลกแยกให้กับคนในชุมชน
6) มีกลไกในการจัดการความขัดแย้งที่มีต้นทุนต�่ำและกระท�ำได้ง่าย
7) รัฐบาลรับรู้และยอมรับสิทธิของชุมชนในการวางกติกาการใช้ประโยชน์
และการดูแลรักษาทรัพยากร
8) กติกาและการจัดการทรัพยากรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบที่
ใหญ่กว่า เนื่องจากระบบทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรตั้งอยู่และมีความเชื่อมโยง
กับระบบนิเวศน์ทางสังคม
การมีกฎกติกา ดูแลของที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมให้อยู่เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน จึงเป็นคนละเรื่องกับการปล่อยให้ทรัพยากรที่เป็นสาธารณะที่ใครจะใช้
อย่างไรก็ได้โดยไม่มีกฎกติกา (วิทยากร เชียงกุล, 2557)

วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึ ก ษาครั้งนี้ศึก ษาสถานภาพของสิทธิชุม ชนในการจั ด การทรั พ ยากร
ส่วนรวม ที่มีการก�ำหนดในกฎกติกาของระบบสถาบันในประเทศไทย ภายใต้กรอบ
การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ของการก� ำ หนดกฎกติ ก า 3 ระดั บ ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด
การวิเคราะห์เชิงสถาบัน (Institutional Analysis and Development : IAD)
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้ท�ำการศึกษาสถานภาพของสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรส่วนรวม
ที่มีการก�ำหนดในกฎกติกาของระบบสถาบันในประเทศไทย ภายใต้กรอบการวิเคราะห์
ระดับของการก�ำหนดกฎกติกา 3 ระดับ ภายใต้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เชิงสถาบัน
(Institutional Analysis and Development : IAD) ที่ พั ฒ นาโดยเอลิ น อร์
ออสตรอม พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ข องเงื่ อ นไขหรื อ กฎกติ ก าที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
และการตัดสินใจทั้งของปัจเจกและกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในสถานการณ์ที่เป็นจริง มีการแบ่งระดับกติกาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับกติการะดับรัฐธรรมนูญ (constitutional rules) เป็นกติกาที่
ก�ำหนดว่าใครบ้างที่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดกติกาก�ำกับทางเลือกร่วมบ้าง
และกติกาที่ใช้ในการออกแบบและสร้างกติกาก�ำกับทางเลือกร่วม
2) ระดับกติกาก�ำกับทางเลือก (collective choice rules) เป็นกติกาที่
ใช้โดยผู้ใช้ทรัพยากร ผู้มีอ�ำนาจภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ในการออกแบบนโยบายว่า
ทรัพยากรจะถูกบริหารจัดการอย่างไร กติการะดับนี้จะมีผลทางอ้อมต่อกติกาในระดับ
ปฏิบัติการ
3) ระดับปฏิบัติการ (operational rules) คือกติกาที่ผู้ใช้ทรัพยากรจะต้อง
เผชิญทุกๆวัน เป็นกติกาที่ก�ำหนดว่า ผู้ใช้ทรัพยากรสามารถใช้เครื่องมืออะไรในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร ใช้ประโยชน์ได้เมื่อใด ในปริมาณเท่าใด เป็นต้น
เมื่ อ พิ จ ารณาบริ บ ทของความหมาย สิ ท ธิ ในสั ง คมไทย พบว่ า สิ ท ธิ
ความหมายตามพจนานุกรม (ราชบัณฑิตสถาน, 2556) แปลว่า อ�ำนาจอันชอบธรรม
อ� ำ นาจที่ ก ฎหมายรองรั บ ให้ ก ระท� ำ การใดๆ โดยสุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ แต่ ต ้ อ งไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่น ความสนใจศึกษาเรื่องสิทธิในสังคมไทยอาจเป็นไป
ตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการของสังคมตะวันตก ที่ให้ความส�ำคัญสิทธิของปัจเจก
อั น เป็ น ฐานทางปรั ช ญาของระบอบประชาธิ ป ไตยเสรี นิ ย มและระบบกรรมสิ ท ธิ์
ส่วนบุคคลอันเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม แต่ในบริบทสังคมไทยและ
สังคมตะวันออก ระบบสิทธิวางอยู่บนพื้นฐานของชีวิตรวมหมู่ของชุมชน มีการให้
คุณค่าและเคารพใน ส่วนรวม และ กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนเป็นสิ่งส�ำคัญ ดังนั้น
ระบบสิทธิในสังคมจึงถูกเรียกว่า สิทธิชุมชน (สนั่น ชูสกุล, 2552) สิทธิชุมชน เป็น
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วาทกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ไม่ น านมานี้ แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว สิ ท ธิ ชุ ม ชน เป็ น อุ ด มการณ์ ที่
แนบแน่นกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาอย่างยาวนาน (ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2546)
จากประเด็นดังกล่าวท�ำให้เกิดค�ำถามถึงสถานภาพของ สิทธิชุมชน ในระบบสถาบัน
หรือการก�ำหนดกฎกติกาเพื่อการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของประเทศไทย ผ่านกรณี
ศึกษากระบวนการจัดการป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ให้
เห็นถึงสถานภาพของสิทธิชุมชนที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายป่าไม้ และผลใน
ทางปฏิบัติจากสถานภาพของสิทธิชุมชนที่มีอยู่ เพื่อน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรส่วน
รวมอย่างยั่งยืน ผ่านกรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จาก
รายงานสถิติของกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งใน 33
จังหวัด ที่มีปัญหาด้านวิกฤตทรัพยากรป่าไม้ที่รุนแรง ในขณะเดียวกันพบว่ามีการจัด
ตั้งป่าชุมชนจ�ำนวนมากถึง 321 โครงการ มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 319 หมู่บ้าน
การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกวิเคราะห์และถอดบทเรียนจากชุมชนบ้านดอนหมู โดยพิจารณา
เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การป่ า ชุ ม ชนที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
และได้รับการยอมรับจากสังคม เพื่อน�ำเสนอกระบวนการใช้สิทธิของชุมชนที่น�ำไปสู่
ความยั่งยืน

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบบ
กรณีศึกษา ร่วมกับการวิจัยเอกสาร เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละ
ประเด็น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้น�ำชุมชน
ทั้งที่เป็นผู้น�ำทางการและผู้น�ำธรรมชาติ คณะกรรมการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กร
พัฒนาเอกชนที่ท�ำงานในพื้นที่ สมาชิกในชุมชน ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ภาคสนาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ตลอด
ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามได้ท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล กั บ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจนกว่ า จะได้ ข ้ อ สรุ ป ที่ ต รงกั น ต่ อ จากนั้ น
จึงน�ำมาวิเคราะห์สังเคราะห์โดยการอธิบายเชิงพรรณนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์

[148]

วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

ขอบเขตของการน�ำเสนอ
บทความนี้น�ำเสนอสถานภาพของสิทธิชุมชนในมิติสถาบัน ในการก�ำหนดกฎ
เกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการป่าชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงสิทธิชุมชนที่
ควรจะเป็นเพื่อน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ความส�ำคัญกับ
กฎกติกาในระดับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นระดับปฏิบัติ

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแบ่งการน�ำเสนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้คือ
1) สถานภาพของสิทธิชุมชนที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน
โดยพิจารณาตามล�ำดับขั้นของการก�ำหนดกฎกติกาเพื่อจัดการทรัพยากร
ส่วนรวม พบว่ามีการก�ำหนดเรื่องของ สิทธิชุมชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
- ระดับสูงสุดของการก�ำหนดกฎกติกา คือในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มีการระบุเรื่องของ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 เป็นฉบับแรกที่มีบทบัญญัติบางมาตราที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานป่าชุมชน ได้แก่ มาตรา 46 56 69 และ 79 ตาม
ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2540 มาตรา 46 ใช้ค�ำว่า “ชุมชนท้องถิ่น
ดั้ ง เดิ ม ” และท้ า ยมาตราระบุ ว ่ า ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การตี
ความว่า ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีความหมายครอบคลุมขอบเขตใดบ้างและหากไม่มี
การบัญญัติกฎหมายรองรับ สิทธิชุมชนจะมีสภาพบังคับหรือไม่ กรมป่าไม้ในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ตอบสนองต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2540
มาตรา 79 ดังกล่าว และหลายส่วนในมาตราอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น โดยได้น�ำ
บทบัญญัติไปแปลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนงานของกรมป่าไม้ในเรื่องการมีส่วนร่วม
ระหว่ า งประชาชนกั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในการจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า
“การด�ำเนินงานป่าชุมชน” ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา
การด�ำเนินงานป่าชุมชนของกรมป่าไม้ มีหลักการและมีความชัดเจนในการยอมรับ
การใช้สิทธิของราษฎรในชุมชนและการอาศัยฐานอ�ำนาจทางกฎหมายของภาครัฐใน
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การด�ำเนินงาน โดยเริ่มจากการอ้างอิงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
ต่อมาในรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ได้เพิ่มค�ำว่า
“ชุมชน” “ชุมชนท้องถิ่น” และ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” รวมทั้งประโยคท้ายมาตรา
ที่ว่า “ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายบัญญัติ” ได้มีการตัดออก เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์
ของการบัญญัติในรัฐธรรมนูญจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่า
“สิทธิชุมชน” มีสภาพบังคับ โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีกฎหมายระดับ พระราชบัญญัติ
มารองรับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ 2 ที่ได้บัญญัติ เกี่ยวกับสิทธิชุมชน หน้าที่ของชนชาวไทยและแนวนโยบายด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบัญญัติไว้ใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท�ำให้การด�ำเนินงานป่าชุมชนสามารถ
ด�ำเนินการต่อไปได้ จะมีก็แต่เรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่
กฎหมายก�ำหนดต่อไป ได้ก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บางมาตราเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานป่าชุมชน ได้แก่
มาตรา 66 67 73 และ 85
- ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้มี
การแบ่งแยกตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน กระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นราย
ทรั พ ยากร เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการก� ำ หนดกฎกติ ก าและนโยบายเพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การปฏิบัติ พบว่า สถานภาพของสิทธิชุมชนขาดความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
มีการรวมศูนย์อ�ำนาจการจัดการโดยแบ่งแยกตามลักษณะของพื้นที่ ภายใต้หลักการ
จัดการตามหลักวนศาสตร์ที่แยกพิจารณา โดยขาดมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ “ป่าชุมชน” ถูกลดรูปลงเหลือเพียงโครงการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม โดย
ให้ส�ำนักจัดการป่าชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ภายใต้พื้นที่ที่กรมป่าไม้ อนุญาตให้
ชุมชนร่วมบริหารจัดการ ภายใต้กฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ดังนิยามของ “ป่าชุมชน”
ที่กรมป่าไม้ ระบุไว้ว่า “ป่าชุมชน หมายความว่า ป่าหรือที่ดินอื่นใด ซึ่งเป็นพื้นที่
ด�ำเนินโครงการภายใต้โครงการป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ด�ำเนินการตาม
แนวทางที่ ก� ำ หนดไว้ โดยการเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มจั ด การพื้ น ที่ ข องชุ ม ชน ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์และชุมชนได้รับประโยชน์
อย่างยั่งยืน” (ส�ำนักจัดการป่าชุมชน, 2554) ดังนั้น แนวทางการจัดตั้งป่าชุมชนของ

[150]

วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นการอ้างสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญและใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ของกรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของกรมนั้น..”
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ถูกน�ำมาใช้ในรองรับสิทธิชุมชนส�ำหรับการบริหาร
จัดการป่าชุมชน ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19
“เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแลรักษาหรือบ�ำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอ�ำนาจสั่ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระท�ำการอย่างหนึ่ง
อย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้” พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 17
ว่าด้วยการท�ำไม้หวงห้าม มาตรา 32 ว่าด้วยของป่าหวงห้าม ซึ่งให้ใช้บังคับกับการกระท�ำ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการบ�ำรุงป่า การค้นคว้าหรือการทดลองทาง
วิชาการ
- ระดับปฏิบัติ ที่ต้องปฏิบัติตามกรอบกติกาที่ถูกก�ำหนดมานั้น การใช้สิทธิ
ชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงอยู่ภายใต้กรอบกติกาของการจัดตั้งป่า
ชุมชน ตามที่ชุมชนได้มีการก�ำหนดไว้กับกรมป่าไม้ โดยการก�ำหนดกรอบกติกาเพื่อ
การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนมีการร่วมกันก�ำหนดกติกา โดยใช้กฎจารีตประเพณี
วั ฒ นธรรมชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ภู มิ ป ั ญ ญาเข้ า มาปรั บ ใช้ ใ นการก� ำ หนดกรอบกติ ก าให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต เป็นการก�ำหนดกฎกติกาเพื่อการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับ
กฎกติกาในรูปแบบของกฎหมาย จากการศึกษากรณีของการจัดการป่าชุมชน ใน
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าชุมชนมีกระบวนการใช้สิทธิของชุมชน ภายใต้กรอบกติกา
ของกฎหมายและมีแนวโน้มที่น�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
จากการวิเคราะห์จะพบว่า การก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับป่าไม้นั้น มีลักษณะของกฎเกณฑ์ในรูปแบบ เพราะเมื่อน�ำมาใช้จริงกับมีปัญหา
เรื่องของการบังคับใช้และการติดตามตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐท�ำได้ไม่ทั่วถึง
ก่อให้เกิดปัญหา เป็นการผูกขาดอ�ำนาจสิทธิในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้ความคิดในลักษณะของสิทธิความเป็นเจ้าของและสิทธิในการกีดกันเพียง
อย่างเดียว โดยแบ่งระบบสิทธิออกเป็น 2 รูปแบบคือ สิทธิของรัฐ โดยใช้กลไกทาง
ด้านกฎหมาย การควบคุม การสั่งการ ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้และสิทธิของ
ปัจเจกโดยใช้กลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม แต่ด้วยธรรมชาติของลักษณะของทรัพยากรป่าไม้
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ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนรวม ทั้งกลไกของรัฐและกลไกตลาด ไม่สามารถจัดการได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพี ย งล� ำ พั ง โดยกลไกใดกลไกหนึ่ ง จึ ง มี ก ารเสนอทางเลื อ กเพื่ อ
การแก้ไขปัญหานี้ โดยพิจารณาสิทธิอื่นๆ ที่ต่างออกไป คือ ระบบกรรมสิทธ์ร่วม
ในลักษณะของการมอบสิทธิความเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชน โดยมีลักษณะของ
สิทธิเชิงซ้อน หมายความว่า ในพื้นที่หรือบริบทหนึ่งๆ ของการจัดการทรัพยากร
ส่วนรวม ไม่ได้มีเพียงแค่สิทธิของความเป็นเจ้าของ ที่จะกีดกันการใช้ประโยชน์เท่านั้น
ยังมีสิทธิการใช้ประโยชน์ร่วมกัน สิทธิการจัดการ สิทธิในการตรวจสอบถ่วงดุล โดยให้
ภาคส่วนต่างๆในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการใช้สิทธิของชุมชน เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจในสังคมส�ำหรับการจัดการทรัพยากรที่เป็นส่วนรวม มากกว่าที่จะยกสิทธิ
ความเป็นเจ้าของให้กับรัฐหรือเอกชน ตามที่มีอยู่ในระบบกรรมสิทธิ์ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน
2) กระบวนการใช้สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
น�ำไปสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
บริบทของชุมชนบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต�ำบลขามเปี้ย อ�ำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าสองร้อยปี ก่อตั้งเป็นชุมชนเมื่อ
ปี พ.ศ. 2334 เป็นชุมชนชนบทขนาดกลาง มีจ�ำนวน 166 ครัวเรือน มีประชากรรวม
835 คน ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยให้เกิด
การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาเมื่อจ�ำนวนประชากร
เพิ่มมากขึ้น มีความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นทั้งจากคนภายในและภายนอก
ชุมชน ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการประกาศพื้นที่ป่าสงวนป่าดงนาชีและป่าขี้แลน ท�ำให้
ชุมชนบ้านดอนหมูอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส�ำนักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ส�ำรวจและแจกเอกสาร สปก.4-01 ให้กับราษฎรส่วนใหญ่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท�ำนา พืชไร่ เลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่า
พื้นที่หมู่บ้าน 3,540 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 2,903 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของพื้นที่
หมู่บ้าน
บริบทของการก่อตั้งป่าชุมชนบ้านดอนหมู เมื่อมีจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
ส่ ง ผลให้ มี ก ารใช้ มี ก ารขยายพื้ น ที่ ท� ำ กิ น ในพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ เกิ ด ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรและชุมชนประสบปัญหาความแห้งแล้ง ในปี พ.ศ. 2528 ผู้น�ำชุมชนได้มี
แนวคิดของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ โดยได้เสียสละพื้นที่ท�ำกินของตนคืนเป็นพื้นที่ป่า
ให้กับชุมชน ท�ำให้มีสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันคืนพื้นที่ป่าส่วนหนึ่งให้กับชุมชน สภาพ
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ของป่าชุมชนของบ้านดอนหมูในปัจจุบัน เป็นป่าเต็งรัง นับเป็นป่ารุ่น 2 ที่ฟื้นตัว
สถานภาพทางกฎหมายของป่าชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่รัฐออกหนังสือ
ส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง มีป่าชุมชนจ�ำนวน 3 แปลง พื้นที่รวม 626 ไร่ ชุมชนบ้านดอนหมู
มีกระบวนการใช้สิทธิของชุมชนในการจัดการป่าจนได้รับการยอมรับทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ จากการวิเคราะห์กระบวนการใช้สิทธิของชุมชน ผ่าน
กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนบ้านดอนหมู พบว่า ชุมชนร่วมกันต่อสู้ เพื่อปกป้อง
สิทธิในการใช้ทรัพยากรของตน จากการรุกรานของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีของ
นายทุนหรือจากโครงการของรัฐ ชุมชนมีขบวนการเคลื่อนไหวและเรียกร้องสิทธิของ
ตน กรณีของบ้านดอนหมู ต่อต้านโครงการให้พื้นที่เพื่อปลูกไม้โตเร็ว ยูคาลิปตัส
ชุมชนร่วมกันก�ำหนดกฎกติกา ก�ำหนดเขต และตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาป่า
มีกระบวนการต่อรองเพื่อให้รัฐยอมรับ สิทธิของชุมชนในการจัดการป่า โดยการผสม
ผสานองค์ความรู้ของการจัดการตามหลักวิชาการวนศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ชุมชนมีกระบวนการคัดกรอง
โครงการที่เข้ามา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านรวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายป่าชุมชน ภายในจังหวัดและเขื่อมโยงในระดับประเทศ เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีการบูรณาการเรื่องของการจัดการป่าชุมชนเข้ากับเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในชุมชน บนพื้นฐานของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชนมีการน�ำความเชื่อ ระบบ
วัฒนธรรมชุมชน และทุนทางสังคมเข้ามาเพื่อใช้ในการก�ำหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในชุมชน ตลอดจนความสัมพันธ์กับระบบธรรมชาติ จารีตประเพณีของการใช้
ทรัพยากรส่วนรวม นอกเหนือจากการน�ำกฎหมาย กฎระเบียบมาใช้ ชุมชนประยุกต์
ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในแนวทางการพั ฒ นาแบบองค์ ร วม เศรษฐกิ จ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ชุมชนบ้านดอนหมู เป็นชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรด้านการประยุกต์ใช้
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ชุ ม ชนบ้ า นดอนหมู มี ก ารจั ด ฐานการเรี ย นรู ้ ด ้ า น
การจัดการป่าชุมชนเป็นหนึ่งในเนื้อหาในการถ่ายทอดขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ
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สรุปและอภิปรายผล
ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรส่วนรวม ควรเพิ่มให้มีระบบกรรมสิทธิร่วม
และควรมีลักษณะของสิทธิเชิงซ้อน ที่มากกว่าสิทธิของความเป็นเจ้าของ สิทธิการใช้
ประโยชน์ สิทธิในการจัดการและสิทธิในการตรวจสอบถ่วงดุล สิทธิเหล่านี้ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากแต่เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ดังนั้นไม่ควร
ผูกขาดระบบกรรมสิทธิ์ไว้เพียงรัฐหรือเอกชน ควรเพิ่มระบบกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของทรัพยากรป่าไม้และรองรับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
ข้อเสนอแนะ การกระจายอ�ำนาจ การมีส่วนร่วม ป่าชุมชน เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชน ร่วมกับแนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดการพัฒนาทางเลือกอื่นๆ
ภายใต้ปรัชญาการพัฒนาทางเลือก เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์
สีเขียว บูรณาการอย่างรอบด้าน ทั้งในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม สังคม จึงจะเกิด
ความยั่งยืน การที่ชุมชนรวมตัวกันตั้งกติกาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างได้ผลและมีความยั่งยืน ต้องอาศัยการท�ำงานที่สอดคล้องกันของ
กลไกทั้งสามระดับ จึงจะน�ำไปสู่การป้องกันความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ พบว่าควรมีมิติของการก�ำหนดสิทธิชุมชนในลักษณะ
เชิงซ้อน ที่มีมากกว่าประเด็นของสิทธิความเป็นเจ้าของ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
สิ ท ธิ ชุ ม ชนส� ำ หรั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณี ข องป่ า ชุ ม ชน
กับความเห็นของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2554) กล่าวคือสิทธิชุมชนควรมีลักษณะของ
สิทธิหลายลักษณะร่วมอยู่ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จาก
การมีสิทธินั้นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการป่าชุมชน ควรมองสิทธิที่มีความ
ซ้อนทับอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เป็นความรู้ที่นักวิชาการยังไม่คุ้นเคย เนื่องจากเป็นความรู้
ที่ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ ที่ชาวบ้านได้น�ำเรื่องของความรู้เชิงซ้อนที่อยู่ในที่ต่างๆ
น�ำไปปฏิบัติการเคลื่อนไหว ชาวบ้านพบความรู้นี้ก็น�ำมาใช้ต่อรอง เพื่อก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันแบบใหม่ การสร้างสถาบันที่เรียกว่า “การจัดการป่าชุมชน”
ควรเป็น การจัดการกลไกเชิงสถาบันแบบใหม่ที่มีสิทธิหลายๆ อย่างซ้อนกันอยู่และ
เป็นกลไกเชิงสถาบันประเภทหนึ่งที่จะท�ำให้เกิดการจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรม
ท�ำให้เกิดการพัฒนาในลักษณะที่ยั่งยืน สาเหตุที่ปัจจุบันยังเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะว่า
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มองจากมุมมองเชิงเดี่ยว แต่ในความเป็นจริงเป็นการจัดการเชิงซ้อน ที่ให้คนหลาย
ฝ่ายเข้ามาร่วมมือจัดการ รวมทั้งใช้สิทธิหลายชนิดซ้อนทับกัน
กระบวนการใช้สิทธิของชุมชนที่จะน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่ างยั่ ง ยื น จากการศึก ษาป่าชุม ชนในจังหวัด อุบ ลราชธานี พบว่ า ชุ มชนมี ค วาม
เข้มแข็ง สมาชิกภายในชุมชนมีความไว้วางใจกันและกันสูง เป็นปัจจัยของการร่วมมือ
กันที่จะน�ำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ชุมชนตระหนักถึงการร่วมมือกันและ
ร่วมกันเสียสละประโยชน์ส่วนตนในระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวเพื่อคน
รุ่นลูกรุ่นหลาน ชุมชนให้ความส�ำคัญกับการพึ่งพาตนเอง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท�ำวิจัยชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดอง์ความรู้ โดยให้ความส�ำคัญกับกระบวนการภายในชุมชนและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภายนอกชุมชนได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระบบกรรมสิ ท ธิ์ ส� ำ หรั บ ทรั พ ยากรส่ ว นรวม ปั จ จุ บั น เป็ น ของรั ฐ แต่
สถานการณ์จริงและผลงานที่ผ่านมากลับพบว่า รัฐไม่สามารถที่จะคุ้มครองดูแลรักษา
ทรั พ ยากรที่ เ ป็ น ของส่ ว นรวมได้ กรณี ที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนคื อ พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ล ดลง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ของการใช้ประโยชน์และความเป็นเจ้าของร่วมกัน
โดยก�ำหนดให้เป็น “สิทธิชุมชน” ที่แสดงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ด้วยการก�ำหนด
เงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือจากกรรมสิทธิ์ร่วมเป็นกรรมสิทธิ์ของปัจเจก เพื่อ
การแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรที่เป็นสมบัติของส่วนรวม
ท่ามกลางการพัฒนาในยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่ให้ความส�ำคัญและกระตุ้น
ให้เกิดการบริโภคที่มากเกินความต้องการและจ�ำเป็น ควรน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาควบคู่กันกับการให้สิทธิชุมชนในการจัด
การทรัพยากรส่วนรวม โดยต้องมีการพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่กันไป นอกเหนือจาก
การควบคุมพฤติกรรมด้วยการออกกฎหมาย กฎกติกา ควรน�ำเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมเข้ามาใช้ก�ำกับควบคู่กัน สิ่งเหล่านี้คือทางเลือกที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน บนทางสายกลาง มีปัญญาก�ำกับ โดยปัญญาในที่นี้ หมายถึงการมองเห็น
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ทุกอย่างตามความเป็นจริงและลงมือแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อก่อให้
เกิด ความเข้าใจ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาได้อย่างเป็นองค์รวม กระบวนการ
ใช้สิทธิของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควรให้ความ
ส�ำคัญกับด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ควรค�ำนึงถึงความสอดคล้องของความ
แตกต่างและคงไว้ซึ่งความหลากหลายของแต่ละภูมิสังคม ดังนั้นการประยุกต์ใช้ จึงขึ้น
อยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ กระบวนการจัดการป่าชุมชน ที่เกิดขึ้นส�ำเร็จในพื้นที่หนึ่ง
อาจน�ำไปใช้ประยุกต์ใช้ได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยในอนาคต
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาป่ า ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
สถานภาพทางกฎหมาย แต่ยังคงป่าของชุมชนในบริบทอื่นๆ เช่น ป่าชุมชนที่อยู่ใน
ส� ำ นั ก สงฆ์ ป่ า ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ใ นเขตป่ า อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษามี ค วามครอบคลุ ม
กระบวนการใช้สิทธิของชุมชนเพื่อน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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