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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
ความมั่นคงของมนุษยเปนคําที่ถูกใชในรายงานการพัฒนามนุษย ค.ศ. 1994 (Human Development
Report, 1994) ของแผนงานพัฒนาองคกรสหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP)
และไดรับการขานรับจากนานาประเทศ ประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่งประเทศที่สนองตอบแนวคิดนี้ดวยการตั้ง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคนของมนุษยขึ้น แตในทางปฎิบัติแลวรัฐและบางภาคสวนยังคงใชมุมมอง
ความมั่นคงของรัฐมากกวามุมมองความมั่นคงของมนุษย ซึ่งดูไดจากวิธีการและมาตรการที่ใชในการแกไข
ปญหา ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ การใชกําลังทหารกับกรณีสถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งที่
แนวคิดของความั่นคงของมนุษยประกอบดวย อิสระที่จะปราศจากความกลัวและความตองการ (Freedom
from Want และ Freedom from Fear) สิทธิที่จะปราศจากทั้งสองสิ่งเปนสิทธิพื้นฐานในดานตางๆ ของ
มนุษย และการจัดหา หรือสนับสนุนไมใหเกิดความตองการหรืออัตคัดขาดแคลนในดานตางๆ อยางไรก็ตาม
การใหคํานิยามที่แตกตางกันไปทําใหการปฎิบัติในเรื่องความมั่นคงของมนุษยแตกตางกันออกไปดวย เพราะ
สําหรับคําวาความมั่นคงของมนุษย ในอดีตนั้นจะมีความหมายเพียงมิติเดียว คือ หมายถึง Security คือความ
ปลอดภัย โดยยึดถือความมั่นคงปลอดภัยของรัฐเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการปกปองอํานาจอธิปไตย
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถือวาเปนการมองแบบมิติเดียวและมีรัฐเปนศูนยกลาง
ความมั่นคงของมนุษยนั้น UNDP ไดแบงออกเปน 7 ดาน ไดแก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ทางดานอาหาร ความมั่นคงทางดานสุขภาพ ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงสวนบุคคล ความมั่นคง
ของชุมชน และความมั่นคงทางการเมือง แตในประเทศไทยในปพ.ศ. 2547 ไดเพิ่มมิติขึ้นมาอีก 4 ดานคือ
ความมั่นคงทางการศึกษา ความมั่นคงทางศาสนาและความเชื่อ ความมั่นคงทางที่อยูอาศัย และ ความมั่นคง
ทางครอบครัว และในปตอมาไดพัฒนาเปนกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย โดยกําหนด
องคประกอบความมั่นคงของมนุษย จํานวน 10 มิติ ไดแก 1) ที่อยูอาศัย 2) สุขภาพอนามัย 3) การศึกษา
4) การมีงานทําและมีรายได 5) ความมั่นคงสวนบุคคล 6) ครอบครัว 7) การสนับสนุนทางสังคม 8) สังคมวัฒนธรรม 9) สิทธิและความเปนธรรม 10) การเมืองและธรรมาภิบาล และยึดกรอบทั้ง 10 มิติเรื่อยมา
ซึ่งในประเด็นดานอาหาร เศรษฐกิจและวัฒนธรรมสําหรับประเทศไทยนั้น ฐานทรัพยากรในประเทศนาจะเปน
อีกแนวทางคําตอบหนึ่งที่จะสามารถนํามาเปนแนวทางในการตอบถึงมิติดานการปราศจากความตองการและ
ความกลัวไดเปนอยางดี
“ปาชุมชน” (Community Forest) เปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เพราะเปนแหลงเก็บหาของ
ทรัพยากรอาหาร และยามาตั้งแตอดีต ความมั่นคงทางอาหารที่เปนหนึ่งในมิติดานความมั่งคงของมนุษยของ
ประเทศไทยสวนหนึ่งถูกประเมินจากทรัพยากรปาไม ซึ่งตอบสนองทั้งการเขาถึง พอเพียง หลากหลายและมี
คุณภาพ อยางไรก็ตาม องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดใหนิยามปาชุมชนหรือวน
ศาสตรชุมชน (Community forest หรือ Social forestry) วาหมายถึง “สภาพการณใดๆ ก็ตามที่ใหคน
ทองถิ่นเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับปาไม” ปาชุมชนในความหมายของ เอฟเอโอ จึงเปนนิยามที่มี

2

ความหมายกวางเพราะที่ผานมา การมีสวนรวมในทรัพยากรปาไมโดยทั่วไปตางดําเนินไปเพื่อประโยชนของปา
มากกวาประโยชนของคน ภายใตแนวคิดการอนุรักษปาไมโดยไมเชื่อวา “คนสามารถอยูกับปาได” ภายหลัง
แนวคิดดังกลาวเริ่มไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในเวทีการประชุมกรมปาไม ครั้งที่ 8 ณ กรุงจาการตา
ภายใตหัวขอการปาไมเพื่อประชาชน (Forestry for People) (สมชัย, 2550)
ในอดีต การจัดการปาไมและปาชุมชนจึงเปนเสมือนน้ํากับน้ํามันที่เขากันไมได เพราะการจัดการปา
ชุมชนคือกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อจัดการดูแลและใชสอยปาภายใตกฎเกณฑที่ชุมชนกําหนด
แต ก ารอนุ รั ก ษ ป า คื อ การห า มคนเข า สู ป า และปล อ ยให ป า ฟ น ฟู แ ละเยีย วยาตนเอง อย า งไรก็ ต าม ตาม
‘ปฏิญญาวาดวยสิทธิของปวงชนทองถิ่นดั้งเดิม’ (United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples) 1 ที่มีประเด็นวาคนในชุมชนมีสิทธิที่จะเขาไปจัดการทรัพยากรธรรมชาติ(ของชุมชน)
ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับเรื่อง สิทธิชุมชน ดังนั้นการเรียกรองการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจั ด การป า ของตนเองแทนการปล อ ยให สิทธิ์ ในการจัด การอยูใ นมือ ของรัฐ เพี ย งอยางเดีย ว จึ งเป น
กระบวนการที่ตอบสนองตอสิทธิและปฏิญญานี้ แนวคิดเรื่องปาชุมชนมีความเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องสิทธิ
ชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Community Rights and Natural Resource) ที่เริ่มปรากฏให
เห็นภาพชัดเจนในป พ.ศ. 2532 (UNDP, 2545)
ปาชุมชนในประเทศไทยกระจายตัวอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีลักษณะของปาตามภูมิประเทศของแต
ละแหงแตกตางกันไป และแนวคิดปาชุมชนเริ่มปรากฏขึ้นในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
5 พ.ศ. 2525 – 2529 ที่ปญหาเรื่องความขัดแยงเรื่องสิทธิปาไมทวีความรุนแรงมากขึ้น คําวา “ปาชุมชน”
ในชวงนั้นจึงใหความหมายถึงการจัดสรรที่ดินทํากิน เพื่อลดปญหาความขัดแยงระหวางพื้นที่ที่นํามาเปนปา
ชุมชนกับพื้นที่ปาไมที่รัฐจะมอบใหแกเอกชน และเกิดเปนนโยบายปาไมแหงชาติ 2528 แตปญหาเรื่องสิทธิใน
การดูแลและใชปายังคงอยูมาโดยตลอด จนเกิดกระบวนการตอสูของชุมชนในการเรียกรองใหมี พรบ.ปาชุมชน
ตั้งแต พ.ศ. 2533 กระบวนการรางพรบ.ปาชุมชนเปนกระบวนการตอสูที่ยืดเยื้อและยาวนาน และมีราง พรบ.ก
วา 6 รางจากหนวยงานตางๆ นับเวลาการตอสูกวา 18 ป สําหรับ พรบ.ฉบับนี้
อยางไรก็ตามประเด็นดานความมั่นคงของมนุษย ทั้ง 3 ดานคือ ดานอาหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
เปนรากฐานสําคัญสําหรับการพัฒ นาและอยูรอดของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูกับปา ดังนั้นการศึกษา
เพื่อใหทราบถึงสถานการณและแนวทางที่เคยเกิดขึ้นจะทําใหเห็นถึงขอดีและขอดอยที่จะนําไปสูการสรางชุด
องคความรูที่หลากมิติมากขึ้นกวาการมองความมั่นคงของมนุษยจากมุมของนโยบายรัฐเทานั้น การสรางการมี
สวนรวมและการสรางความยั่งยินที่เปนธรรมก็มีความจําเปนในอนาคตเชนกัน
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องคการสหประชาชาติประจําประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 2550.
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อสํารวจสถานการณและทําแผนที่ (Mapping) ความมั่นคงทางมนุษยดานอาหาร เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชนจากเอกสารที่เกี่ยวของโดยวิเคราะหใหเห็นถึงเหตุปจจัยดาน
ความมั่งคงและไมมั่นคงที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีวิถีอยูกับปา
2. เพื่อสังเคราะหชุดความคิดเรื่องความมั่นคงทางมนุษยผานการจัดการปาชุมชน และสรางกระบวน
ทัศนเรื่องความมั่นคงทางมนุษยดานอาหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชนใน
มุมมองที่หลากหลายมากกวาการมองเพียงมิติใดมิติหนึ่ง
3. เพื่อแสวงหาและรวบรวมชุดความรูดานการสรางความมั่งคงทางมนุษยดานอาหาร เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชนจากพื้นที่ศึกษา เพื่อนําไปสูการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนได
อยางมั่นคงและยั่งยืนอยางเปนธรรม
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงประเด็นในการศึกษาตามแนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย” ดานอาหาร เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมในบริบทของสังคมไทยในพื้นที่ที่มีการจัดการปาชุมชน ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 2 พื้นที่ ทั้งนี้การจัดการปาชุมชนมีการแบงพื้นที่ออกเปน 2 บริเวณ คือ
1. บริเวณพื้นที่อนุรักษ และ 2. บริเวณพื้นที่ปาใชสอย ที่จะมีแนวทางในการจัดการดูแลแตกตางกัน
การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกประชากรในการศึกษาที่มีการจัดการปาชุมชนมาเปนระยะเวลานาน หรือเปน
ปาชุมชนดังเดิมมาอยางนอย 5 ป และมีการขึ้นทะเบียนเปนปาชุมชน จํานวน ภาคละ 1 พื้นที่ โดยเนนที่พื้นที่
ปาชุมชนเปนตัวตั้งซึ่งอาจพบวาในปาชุมชน 1 แหงอาจมีชุมชนที่เขารวมการจัดการมากกวา 1 ชุมชน
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดรับองคความรูจากการศึกษาซึ่งสามารถนําไปสังเคราะหเปนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร รวมถึงการ
นําเสนอในเวทีประชุมทางวิชาการ อีกทั้งเปนประโยชนตอชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมปาไม
และองค การบริห ารส ว นท องถิ่น โดยเฉพาะ องคการบริหารสว นตําบล ในการนําไปประยุกตใชเพื่อการสราง
แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมประชากร
กลุมอื่นๆเพื่อนําไปสูการสังเคราะหเรื่องความมั่นคงของมนุษยในทุกมิติในอนาคต
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1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย แบงออกเปน 7 ขั้นตอนคือ
1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และรายงานการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ เชน วิทยานิพนธ รายงานสถานการณสิทธิ สิทธิชุมชน สถานการณความมั่นคงของมนุษย การจัดการปา
ชุมชน เปนตน ที่เกี่ยวกับประเด็นสถานการณและปญหาเรื่องปาชุมชน และสถานการณความมั่งคงของมนุษย
รวมถึงความเปนธรรมและไมเปนธรรมที่เกิดขึ้น ผานการศึกษาเอกสาร
2. การสํารวจสถานการณอันเปนผลที่เกิดจากแนวนโยบายของรัฐในระดับชาติและทองถิ่น รวมถึงนโยบาย
จากตางประเทศที่มีอิทธิพลตอความมั่นคงของมนุษย ดานความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงทางวัฒนธรรม เชน นโยบายดานการจัดการปาชุมชน ในประเด็นตางๆ นโยบายดานความมั่นคงของ
มนุษย และปญหาดานสิทธิชุมชน อนุสัญญา และพิธีศาลตางๆ ที่ประเทศไทยรับรอง ผานการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณเจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ
3. ทําแผนที่ความมั่นคงของมนุษย ดานความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ และความมั่งคง
ทางวัฒนธรรม จากขอมูลเอกสาร รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็นสถานการณที่เกิดขึ้นจากอดีตและปจจุบัน
และนําไปสูการคาดการณในอนาคตถึงความยั่งยืนที่เปนธรรมที่จะเกิดขึ้น
4. การสัมภาษณบุคคลการจัดสนทนากลุม และสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการวิเคราะหชุดความรู
เรื่องความมั่งคงของมนุษย ดานความมั่งคงทางอาหาร ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ และความมั่งคงทางวัฒนธรรม
ภายใตแนวคิดของการจัดการปาชุมชนที่เปนธรรม ของชุมชนที่อาศัยอยูกับปา ผานสภาพความเปนอยูและแนวคิด
ดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลในชุมชน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของในประเด็นนี้ไมวาจะเปนกลุมองคกรพัฒนา
เอกชน กลุมขาราชการในพื้นที่ ผูเชี่ยวชาญ และการสนทนากลุมจากตัวแทนผูที่เกี่ยวของ
5. การวิเ คราะหนิ ย ามของ “ความมั่ นคงของมนุ ษย” “ความมั่ นคงทางอาหาร” “ความมั่น คงทาง
เศรษฐกิจ” “ความมั่งคงทางวัฒนธรรม” และ “ความยั่งยืนที่เปนธรรมทางสังคม” รวมทั้งสํารวจแนวคิดใหมๆ ที่
เกิดขึ้น ผานการสัมภาษณ เชน ความสุข ความพอเพียง (เศรษฐกิจพอเพียง) คุณภาพชีวิต สิทธิชุมชน ความมั่นคง
ในชีวิต ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปนตน เพื่อนําไปสูการสรางกรอบเพื่อสรางเครื่องมือ
สงเสริมความมั่นคงของมนุษยดานความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม
ของชุมชนกับการจัดการปาชุมชน
6. สํารวจเพื่อสังเคราะหแนวทางในการสรางความมั่นคงของมุนษย ดานความมั่นคงทางอาหาร ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ของชุมชนภายใตแนวคิดดานความเปนธรรมที่ยั่งยืน ในการ
จัดการปาชุ มชนดวยการสํารวจความเห็น ของชุมชนผานแบบสัมภาษณ เมื่อวิเคราะหแลวสรางเวทีชุมชนเพื่อ
นําเสนอผลการวิเคราะหใหแกชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของทราบและสามารถนําไปประยุกตใชได
7. การนําเสนอรายงานเกี่ยวกับแนวทางในการสงเสริมความเปนธรรมทางสังคมภายใตความมั่งคงในบริบท
ของปาชุมชน ผานการสรางสื่อของงานวิจัยสูสาธารณะ เชน เอกสาร คูมือความรู เปนตน การสื่อสารใน 2 กลุมคือ
1) กลุ มคนในพื้น ที่ จะสร างการสื่ อสารระดั บชุมชนเพื่อใหเกิดเครือขายชุมชนในการแลกเปลี่ย นประสบการณ

5

ระหวา งชุมชน รวมถึ งการถอดบทเรีย นของการดําเนินงานที่ผานมาของชุมชน ดวยการดูงาน เพื่อสรางเสริม
ศักยภาพและความรูแกชุมชนที่เลือกศึกษา และ 2) กลุมนักวิจัยเปนกระบวนการสื่อสารผลงานวิจัยสูสาธารณะผาน
การเขี ย นบทความและการนํ า เสนอในเวที วิช าการตา งๆ และเปน การพั ฒ นานั กวิ จัย ในชุ มชนให รู และเขา ใจ
กระบวนการวิจัยชุมชน เพื่อนําไปสูการตอยอดงานวิจัยในชุมชนตอไป
1.6 ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
งานวิจัยนี้มีระยะเวลา 2 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558 โดยในปที่ 1 เริ่มดําเนินการ
วิจัยตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
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บทที่ 2
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มุงความสนใจที่ประเด็นความมั่นคงของมนุษยในดานตางๆ รวมถึงการวัดคาความ
มั่นคงของมนุษยในระดับตางๆเพื่อนําไปสูแนวทางในการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษยใหสูงขึ้น โดยใช
แนวคิดเรื่องการจัดการปาชุมชน และแนวคิดเรื่องสิทธิ สิทธิชุมชน และความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากร
มาเปนแนวคิดรวมในการสรางชุมชนที่อยูกับปาไดอยางยั่งยืนและกอประโยชนรวมกัน ดังนี้

2.1 แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย (Human Security)
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยปรากฎชัดเจนในรายงาน "การพัฒนามนุษย ค.ศ. 1994" (Human
Development Report, 1994) ของแผนงานพั ฒ นาองค ก รสหประชาชาติ (United Nations
Development Program-UNDP) รายงานนี้ไดเสนอแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ถือประชาชนเปน
ศูนยกลาง (People Centered) ซึ่งสงอิทธิพลตอรูปแบบการพัฒนาประเทศในระยะนั้น เชน ในประเทศไทย
ไดมีแผนพัฒนาระดับชาติที่กําหนดให "คนเปนศูนยกลาง" ในการพัฒนามากกวาการมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เพี ย งอย างเดี ย ว รายงานฉบั บ นี้ ไ ด ชี้ ถึ งเป า หมายด านความมั่น คงของมนุ ษย ใ นแงข องเสรี ภ าพจากความ
หวาดกลัว (Freedom from Fear) และเสรีภาพจากความตองการ (Freedom from Want) ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนการใหคําจํากัดความของความมั่นคงเดิมที่มักหมายถึงความมั่นคงของชาติ อันประกอบดวยรัฐและ
ดินแดน มาเปนความมั่นคงของประชาชนซึ่งเปนพื้นฐานของชาติ และจากความมั่นคงทางแสนยานุภาพสูความ
มั่นคงทางการพัฒนา ในขณะนั้นประเทศไทยไดขานรับแนวคิดเรื่องความมั่งคงของมนุษยผานการตั้งกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 1 และการนําประเด็นความมั่นคงของมนุษยมาใชในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใหประชาชนเปนศูนยกลาง
0

ประเทศไทยไดมีการใหนิยามความมั่นคงของมนุษย (Human Security) หมายถึง การที่ประชาชน
ไดรับหลักประกันดานสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตอความจําเปนขั้นพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ประกอบดวย
ความมั่นคงของมนุษย จํานวน 10 มิติ 2 คือ 1) ความมั่นคงของมนุษยดานการมีงานทําและรายได 2) ความ
มั่นคงของมนุษยดานครอบครัว 3) ความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพอนามัย 4) ความมั่นคงของมนุษยดาน
การศึกษา 5) ความมั่นคงของมนุษยดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สวนบุคคล) 6) ความมั่นคงของ
มนุษยดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 7) ความมั่นคงของมนุษยดานสิทธิและความเปนธรรม 8) ความมั่นคง
ของมนุษยดานสังคม-วัฒนธรรม 9) ความมั่นคงของมนุษยดานการสนับสนุนทางสังคม และ 10) ความมั่นคง
ของมนุษยดานการเมือง
1

หลังเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจของเอเชีย ในป พ.ศ. 2540 หรือวิกฤติตมยํากุง ที่สงผลกระทบตอ
ทั่วโลกไดกลายมาเปนประเด็นที่กระตุนใหกลับมามองปญหาดานความมั่งคงของมนุษยอีกครั้ง รายงาน "การ
พัฒนามนุษย 1999" (Human Development Report, 1999) ของยูเอ็นดีพี ไดกลาวถึงความมั่นคงของ
1

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรม และความ
เสมอภาคในสังคมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
2
รายงานสรุปจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุด พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 30 สิงหาคม 2548
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มนุษยอีกครั้ง และไดกลาวถึงความมั่นคงของมนุษยในเชิงลบไวดวยวา มนุษยทั้งในประเทศพัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนาไดเผชิญกับความไมมั่นคงอะไรบางในกระบวนโลกาภิวัฒน ซึ่งไดจําแนกออกเปน 7 ประการไดแก
1) ความผันผวนทางการเงินและความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2) ความไมมั่นคงทางอาชีพและรายได 3) ความ
ไม มั่น คงทางสุ ขภาพ 4) ความไม มั่น คงทางวั ฒ นธรรม 5) ความไมมั่น คงสว นบุคคล เชน การเผชิญ กั บ
อาชญากรรม การคายาเสพติดและการคามนุษย 6) ความไมมั่นคงทางสิ่งแวดลอม และ 7) ความไมมั่นคง
ทางการเมืองและชุมชน
สําหรับประเทศไทย ไดมีการสํารวจสถานการณความมั่นคงของมนุษย ไว 7 ประเด็น คือ (ปริชาติ
และ เดชรัตน, 2545) 1) ความมั่นคงทางอาหาร 2) ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม 3) ความมั่นคงทางสังคม
5) ความมั่นคงทางสุขภาพ 6) ความมั่นคงทางวัฒนธรรม และ 7) ความมั่นคงทางการเมือง ซึงในป พ.ศ. 2547
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดกําหนดองคประกอบความมั่นคงของมนุษยตามกรอบของ
UNPD ไว 7 มิติ คือ 1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2) ความมั่นคงทางอาหาร 3)ความมั่นคงทางสุขภาพ 4)
ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม 5) ความมั่นคงสวนบุคคล 6) ความมั่นคงของชุมชน และ 7)ความมั่นคงทางการ
เมือง ภายใตแนวคิด “ความปลอกพนจากความตองการ โอกาสที่เทาเทียมและความปลอดพนจากความกลัว”
(freedom from want, wqual opportunities and freedom from fear)
สําหรับประเทศไทย ไดมีการสํารวจสถานการณความมั่งคงของมนุษยในสองหนวยงานคือ สํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ซึ่งในรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยป 2552 ของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย (2552) กําหนดประเด็นความมั่นคงของมนุษยในปจจุบันของประเทศไทยไว 6 มิติ คือ 1) ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 2) ความมั่นคงทางอาหาร 3) ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม 4) ความมั่นคงทางสุขภาพ 5)
ความมั่นคงทางปจเจกและ 6) ความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งรายงานไดกลาวถึงความไมมั่นคงของมนุษยมีการ
เพิ่มสูงขึ้นและคนจะรูสึกวาไมมมั่นคงในชีวิตมากกวาคนในรุนพอและแม (รุนกอนหนานี้) ในขณะที่ยังตอง
เผชิญหนากับความกังวลของความไมมั่นคงในอนาคต ที่เปนความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ
และระดับโลก เชน การจัดการน้ํา ความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียม อนาคตของเกษตรกรรายยอย ผูไมมีสถานะอยู
อาศัยในประเทศไทย สังคมสูงวัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สําหรับรายงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.
2547 จนปจจุบัน พบวา มีการจัดทํามาตรฐานความมั่นคงของมนุษยขึ้นในปพ.ศ. 2547 (11 องคประกอบ 70
ตัวชี้วัด)และ 2548 (10 มิติ 125 ตัวชี้วัด) และเริ่มจัดทํารายงานความมั่นคงของมนุษยประเทศไทยนับจากนั้น
มา ในปพ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 รายงานสถานการณืความมั่นคงของ
มนุษยประเทศไทยในป พ.ศ. 2552 (2553) ไดรายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยอีกครั้งภายใตมิติ
ทั้งหมด 9 มิติจากมิติมาตรฐานเดิม 10 มิติ ดังนี้
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ดัชนีความมั่นคงของมนุษยประเทศไทยประจําป 2552 (จําแนกรายมิติ (16 ตัวชี้วัด)

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2553 หนา 18
ต อมาในป พ .ศ. 2554 กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย ไ ด กําหนดกรอบแนวคิ ด
มาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษยที่เหมาะสมประกอบดวยองคประกอบจากเดิม 10 มิติเปน 12 มิติ
คือ 1) มิติที่อยูอาศัย 2) มิติสุขภาพ 3) มิติอาหาร 4) มิติการศึกษา 5)มิติการมีงานทําและมีรายได 6) มิติ
ครอบครัว 7) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 9) มิติความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 10) มิติสิทธิและความเปนธรรม 11) มิติการเมือง และ12)มิติสิ่งแสวดลอม ทรัพยากรและ
พลังงาน (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2554)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบมิติความมั่นคงของมนุษยของ UNDP และกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยในแตละครั้ง
UNDP

1. เศรษฐกิจ
2. อาหาร
3. สุขภาพ
4. สิ่งแวดลอม
5. สวนบุคคล
6. ชุมชน
7. การเมือง

ป 2547 ระดับบุคคล

1. สุขภาพ
2. อาหาร
3. การศึกษา
4. ศาสนาและความเชื่อ
5. ที่อยูอาศัย
6. สิ่งแวดลอม
7. สวนบุคคล
8. ครอบครัว
9. ชุมชน
10. เศรษฐกิจ
11. การเมือง

การศึกษาและพัฒนาของ พม.
ป2548 ระดับพื้นที่/บุคคล

1. ที่อยูอาศัย
2. สุขอนามัย
3. การศึกษา
4. การมีงานทําและรายได
5. สวนบุคคล
6. ครอบครัว
7. การสนับสนุนทางสังคม
8. สังคม – วัฒนธรรม
9. สิทธิและความเปนธรรม
10. การเมืองและธรรมาภิบาล

ป 2554 ระดับบุคคล

1. มิติที่อยูอาศัย
2. มิติสุขภาพ
3. มิติอาหาร
4. มิติการศึกษา
5. มิติการมีงานทําและมีรายได
6. มิติครอบครัว
7. มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม
8. มิติศาสนาและวัฒนธรรม
9. มิ ติ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยสิน
10. มิติสิทธิและความเปนธรรม
11. มิติการเมือง
12. มิติสิ่งแวดลอม ทรัพยากร/พลังงาน
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แตเนื่องจากการรายงานสถานการณดังกลาวเปนการจัดทําเพื่อรายงานภาพรวมของประเทศจึงมี
ความจําเปนในการใชขอมูลเพื่อการรายงานของแตละตัวชี้วัดในกลุมนี้จากขอมูลทุติยภูมิ เชน อัตราการถือ
ครองที่ดิน อัตราเตียงผูปวยตอประชากรหนึ่งแสนคน รอยละของผูปวยอาหารเปนพิษตอประชากรหนึ่งแสนคน
เปนตน สงผลใหขอมูลที่ไดรับไมทันสมัย และเปนขอจํากัดของการใชขอมูล และตัวชี้วัดเหลานั้นไมสะทอน
นิยามของแตละมิติอยางชัดเจน
ดัชนีความมั่นคงของมนุษยประเทศไทยป 2554 จําแนกรายมิติ (41 ตัวชี้วัด)

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2555: หนา 13
ในปพ.ศ. 2555 รายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประเทศไทยในภาพรวมยังคงมีตัวเลขที่ไม
แตกตางจากที่กอนหนา (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557) ที่พบวามิติดานกายภาพ
และจิตใจเปนมิติที่มีความมั่นคงสูง ในขณะที่มิติดานปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา
และวัฒนธรรม และการเมือง ยังอยูในระดับที่ต่ํากวามิติอื่นๆ
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ภาพดัชนีความมั่นคงของมนุษยประเทศไทยป 2555 จําแนกรายมิติ (41 ตัวชี้วัด)

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557: หนา 21
ดังนั้น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงไดมีแนวคิดที่จะสรางความมั่นคงของมนุษย
ให ถึง พร อ มในทุ กมิ ติ ภ ายใต แนวคิ ด ในการดํา เนิน การของกระทรวงที่ จ ะสรางความมั่น คงของมนุษ ยและ
ความสุขอยางยั่งยืนดวยการสรางสมดุลใหเกิดระหวางมิติดานกายภาพ จิตใจและปจจัยแวดลอมภายนอกตาม
ขั้นตอนดังแผนภาพตอไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษยและความสุขอยางยั่งยืน
ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2555: หนา 45
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ประเด็นตางๆ ขางตนเปนประเด็นดานความมั่นคงที่ประเทศไทยยังคงประสบกับปญหาที่เรียกไดวา
ไมมีเสถียรภาพดานความมั่นคง เชนในกรณีดานอาหารนั้น แมวาประเทศไทยจะเปนประเทศเกษตรกรรมที่ยัง
มีสัดสวนการสงออกสินคาเกษตรจํานวนมาก แตในดานการบริโภคภายในประเทศแลวความมั่นคงทางอาหาร
มีปริมาณที่เพียงพอ มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สามารถที่จะเขาถึง 3และยั่งยืนนั้น ยังไมสามารถจะอนุมาน
ไดวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารอยางแทจริง โดยไมรวมถึงความพอเพียงหรือเปนธรรม
ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการศึกษาเพื่อใหทราบถึงสถานการณ และปจจัยตางๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
ที่จะสรางความมั่นคงที่ยั่งยืนและเปนธรรมใหแกชุมชนในอนาคต
2

2.2 แนวคิดเรื่องปาชุมชน (Community Forest)
ปาไมเปนทรัพยากรที่สําคัญเอื้ออํานวยประโยชนตอมนุษยชาติทั้งทางตรงและทางออม การขยายตัว
ของจํา นวนประชากร การพั ฒ นาความเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ สัง คมและการเมือ งทํา ให มีก ารใช ส อย
ทรัพยากรปาไมเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ปาไมถูกบุกรุก ไมถูกตัดฟนลงอยางมากมายเปนปริมาณเกินกวากําลังการ
ผลิ ต ขึ้ น ทดแทนได เ องตามธรรมชาติ จึ ง ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายส ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาและ
สิ่งแวดลอมโดยสวนรวม ประกอบกับเริ่มเปนที่ยอมรับกันแลววาการดําเนินการจัดการและรักษาทรัพยากรปา
ไม แ ละสั ต ว ป า โดยความพยายามของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เพี ย งฝ า ยเดี ย วไม ส ามารถสั ม ฤทธิ ผ ลได รวมทั้ ง
แนวความคิดการจัดการและการใชประโยชน ปาไมแบบยั่งยืนไดรับความสนใจอยางกวางขวางในสังคมไทย
ปจจุบัน มีการแสวงหาแนวทางและรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม โดยใหความสําคัญตอชาวบานผูใกลชิดปา
มากที่สุด พึ่งพิงอาศัยปาไมในการดํารงชีพ ใหเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรปาไมที่
ใกลหมูบาน เพื่อผลประโยชนของชาวบานเองเปนสําคัญ แนวความคิดดังกลาวนี้จึงเกิดเปนปาชุมชน
2.2.1 ความหมายของปาชุมชน
กรมปาไม (2531) ใหความหมายปาชุมชนวา เปนปาซึ่งประชาชน กลุมประชาชนหรือสถาบัน ใน
ชุมชนนั้น ไดรวมกันรักษาไวเพื่อประโยชนของชุมชนนั้น ในความหมาย เฉพาะคือ รูปแบบของการจัดการปาไม
ที่นาองคประกอบของความตองการ ของประชาชน และประชาชนผูรับประโยชนเขามารวมในชุมชนนั้น
โกมล แพรกทอง (2535) กลาววา ปาชุมชนคือรูปแบบของการจัดการปาไมที่นาเอาความตองการที่
จะพึ่งพิงปาของประชาชนมาเปนวัตถุประสงคในการจัดการปานั้น และใหประชาชนมาเปน วัตถุประสงคใน
การจัดการปานั้น และใหประชาชนผูไดรับประโยชนจากปาดังกลาว เปนผูกําหนดแผนการ และควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว เพื่อผลประโยชนอยางตอเนื่อง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับปาชุมชน (2533) ไดใหความหมายไววา
ปาชุมชน เปนกิจกรรมสวนหนึ่งทางวนศาสตรชุมชน หมายถึง พื้นที่ปาไมที่ไดจัดแบงหรือกําหนดไวใหเปนของ
ชุมชน มีการจัดการ โดยชุมชน และเพื่อชุมชนจะไดนาไปใชประโยชนอยางยั่งยืนและถาวรตาม กฎเกณฑที่
ชุมชนไดกําหนดไว ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับความเชื่อและวัฒนธรรม ของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ เปนสําคัญ

3

ตามคํานิยามของ FAO
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สมศักดิ์ สุขวงศ (2540) ไดใหความหมายของการจัดการปาชุมชนวา หมายถึงกิจกรรมตางๆ ตั้งแต
การปลูก บํารุงปา การปองกันรักษาปาและการใชประโยชนจากปา ซึ่งการใชประโยชนจากปา หมายถึง การ
พัฒนารูปแบบและเทคนิคการเก็บหาผลผลิตจากปาอยางยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชนนั้นและปาชุมชน
เสนห จามริก และคณะ (2536) ไดใหความหมายไววา เปนขบวนการทางสังคมหรือการรวมตัวกัน
ขององคกรประชาชนในระดั บ ชุมชนและ/หรือระดับ เครือขายภายในระบบนิเวศนแหงหนึ่งเพื่อทาการใช
ประโยชนและจัดการทรัพยากรดินน้ํา ปาซึ่งถือเปนทรัพยสินสวนรวมของทองถิ่นอยางยั่งยืนและเปนธรรมบน
ฐานของระบบความคิดภูมิปญญาอุดมการณและสิทธิชุมชนซึ่งเนนหลักการทางศีลธรรมและความมั่นคงในการ
ยังชีพของชุมชนเปนสําคัญ
ฉลาดชาย รมิ ตานนท (2536) ได ใหความหมายไววา ปาชุมชน คือ รูปแบบการใชที่ดิน ปาและ
ทรัพยากรตางๆ จากปาที่ชาวบานตามชุมชนในชนบทที่อยูในปาหรือใกลปาไดใชกันเปนเวลา นานแลว โดยมี
ระบบการจําแนกการใชที่ดิน ปาและทรัพยากรตางๆ มีอาณาเขตและกฎเกณฑการใชเปนที่รับรูและยอมรับกัน
ทั้งภายในชุมชนและชุมชน ใกลเคียง พรอมทั้งมีองคกรชาวบานรูปแบบหนึ่งรับผิดชอบดานการจัดการอยาง
เหมาะสม บนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบานอันเกิดจากการสะสมประสบการณแหงการปรับตัวให เขากับ
สภาพแวดลอม ทางกายภาพและทางสังคม-วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น โดยผานกระบวนการถายทอดและ
สะสมภูมิปญญานั้นมาหลายชั่วอายุคน
จากคํานิยามของคําวา ปาชุมชนที่มีผูใหความหมายไวแตกตางกัน จะเห็นสาระสําคัญ ของปาชุมชน
อยู 3 ประการ คือ

ชุมชน

1 ตองมีพื้นที่ เพื่อเปนพื้นที่ที่ชุมชนเขาไปจัดการ เพื่อประโยชนของชุมชน
2 ตองมีขบวนการนของชุมชนในการเขาไปจัดการ เพื่อประโยชนของชุมชน
3 ตองมีการใชประโยชนจากปาตามความประสงคของชุมชนอยางยั่งยืน สอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ดังนั้นปาชุมชนจึงหมายถึง พื้นที่ปาไมที่ไดกําหนดไวใหเปนของชุมชน มีการจัดการโดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนที่สอดคลองกับความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนในทองถิ่นเปนสําคัญ เพื่อประโยชนของ
ชุมชนอยางยั่งยืน
แนวคิดเรื่องปาชุมชนนั้น แตเดิมมีอยู 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดที่เกิดจาก องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO: Food and Agriculture Organization)แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ องคกรพัฒนา
เอกชนระหวางประเทศพยายามจะเผยแพรแนวคิดเรื่องการจัดการปาเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Forest
for local community development) โดยมีฐานความคิดที่วา ประชากรในประเทศกําลังพัฒนาและดอย
พัฒนาสวนมากนั้นยังอยูในภาคการเกษตรและทรัพยากรมากกวาภาคการผลิตอื่น และประชากรเหลานั้นยังมี
วิถีชีวิตที่ตองพึ่งพิงกับปา รวมถึงมีความเกี่ยวของกับปามากกวาการหาเลี้ยงชีพหากแตหมายรวมถึงการเปนอยู
ในทุกดาน ซึ่งรวมนิยามของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งแนวคิดนี้มีความคลายคลึงกับการใชปาใชสอย
ของคนไทยในอดีต เชน ปาปูตา หรือปาชายทุง และในอดีตนั้นปาเหลานี้เปนพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเขาใช
ประโยชนไดตามกฎเกณฑของแตละพื้นที่ 2) แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิชุมชน แนวคิดนี้เกี่ยวของ
กับปาชุมชนในฐานความคิดของการขัดแยงในการใชและการจัดการทรัพยากรระหวางรัฐและชุมชน และ
ภายในชุมชนภายใตประเด็นของผลประโยชนและอํานาจซอนทับ อยางไรก็ตาม ปาชุมชนนั้นยังถูกมองอยู
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ภายใตความไมเปนธรรมของโอกาสและการจัดการอีกดวย อยางไรก็ตามประเด็นดานปาชุมชนมักจะถูกนําไป
เชื่อมโยงและรอยเรียงกับประเด็นดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเสมอ
โกมล แพรกทอง (2535) ไดกลาวถึงแนวความคิดการพัฒนาปาชุมชน ซึ่งอยูบนพื้นฐานความคิด
4 ประการ คือ
1 แนวคิดทางดานนิเวศวิทยาแนวคิดนี้ยอมรับวามนุษยเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศน (Ecosystem)
ซึ่งมีความสัมพันธกันระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งประกอบกับเปนระบบอยูภายใตการเชื่อมโยงที่สราง
สมดุลใหเกิดขึ้นในระบบนิเวศ มนุษยมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพิงและอาศัยอยูในระบบนิเวศ เนื่องจากเปน
องคประกอบที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอความสมดุลของระบบนิเวศ การจัดการที่จะทําใหมนุษยอาศัยอยูในระบบ
นิเวศอยางสมดุล โดยไมมีการทําลายเปนสวนสําคัญของแนวคิดนี้
2 แนวคิดทางดานการพัฒนาชนบทแนวคิดนี้มองกิจกรรมทางดานปาไมเปนกิจกรรมที่มีผลตอการ
พัฒนาชุมชนเนื่องจากทรัพยากรปาไมเปนแหลงที่ชุมชนจะพึ่งพิงไดในลักษณะตางๆ เชน เปนแหลงน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม เปนแหลงไมใชสอยเองในชุมชน เปนศูนยรวมจิตใจอันเกิดจากประเพณีและความเชื่อ
3 แนวคิดในการกระจายอํานาจเปนแนวคิดในการกระจายอํานาจในการดูแลรักษาปา จากที่เคย
ดําเนินการโดยภาครัฐใหเปนการรวมดูแลโดยประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและประชาชน
และเนนการกระจายงานใหหนวยงานในสวนภูมิภาคสามารถบริการประชาชนไดตรงความตองการมากขึ้น
4 แนวคิดดานการใชประโยชนทรัพยากรปาไมเปนทรัพยากรที่งอกเงยได สามารถที่จะไดรับการ
จัดการ ไดผลประโยชนอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เนื่องจากปาไมเปนแหลงทรัพยากรที่เอื้ออํานวยประโยชนแก
มนุษยในดานตางๆ เชน การใชสอยทรัพยากรในปา ใชเนื้อไมเปนแหลงน้ํา ฯลฯ ดังนั้นภายใตการจัดการที่
เหมาะสม จะสามารถใชประโยชนแกมนุษยอยางนานัปการ
ฉลาดชาย รมิตานนท (2536) ผูที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับปาชุมชนในยุคแรกและเรียกแนวคิดนี้วาปาไม
สังคม (Social Forest) ซึ่งเปนระดับของการจัดการปาไมที่กวางขวางและครอบคลุมมากกวาการจัดการปา
ระดับชุมชน ความหมายของปาไมสังคมตามทัศนะของ ฉลาดชาย คือ การใชแนวคิดเรื่องสังคมไทย อธิบาย
ความสัมพัน ธระหวางป าไมและชุมชน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเปนวิธีการที่ตั้งอยูบนพื้น ฐานของกิจ กรรม
เกี่ยวกับสังคมและความผูกพัน การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการจัดการปาไมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและชุมชนจากพื้นฐานความคิดในเรื่องการกระจายอํานาจออกจากศูนยกลางของประเทศ
มาสูองคกรภาคประชาชนที่จะมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการปาชุมชนของตนเอง โดยประชาชนในทองถิ่น
เปนแกนนําในการจัดการเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม
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2.2.2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับปาชุมชน
หลักการในการประกาศใหพื้นที่ใดเปนปาชุมชนตามกฎหมาย เมื่อปจจัยเรื่องการมีกฎหมายรับรอง
สิทธิชุมชนในการจัดการปาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชาวบาน หลักการในการประกาศใหพื้นที่ปาชุมชนใดเปนปา
ชุมชนตามกฎหมาย (กฤษฎา บุญชัย, 2543) ควรมีดังตอไปนี้
1 หลักการมีสวนรวมของประชาชน ในรูปของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรทองถิ่น
ที่จะควบคุม ดูแลรักษา และจัดระเบียบการใชประโยชนจากปา
2 หลักการมีกรรมสิทธิ์รวมกันของชุมชน ในอันที่จะไดประโยชนจากปาและปองกันการซื้อขายที่ปา
ซึ่งอาจจะถูกนําไปใชประโยชนอยางอื่นที่ไมใหประโยชนแกชุมชน
3 หลั กการอนุ รั กษ ทรั พ ยากรที่ มีป ระสิทธิภ าพ เพราะเกิดจากสํ านึกรว มกั น ของชุมชน ทําใหไ ด
ประโยชนจากภูมิปญญาและแรงงานของชาวบานซึ่งมีผลตอการอนุรักษที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ในทองถิ่น การจัดการใชที่ดินอยางเหมาะสมกับสภาพของระบบนิเวศทองถิ่นและประหยัดคาใชจายในการ
อนุรักษ
4 หลักการพัฒนาทองถิ่น ที่เปดโอกาสใหชุมชนสามารถพัฒนาทรัพยากรของตนใหเกิดประโยชน
สูงสุดและยั่งยืนในระยะยาว โดยการชวยเหลือดานทุนและดานเทคนิคจากรัฐซึ่งจะสงเสริมใหชุมชนสามารถ
ชวยตนเองได
2.2.3 องคประกอบของปาชุมชน
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญในการจั ดการปาชุมชน เพื่อใหส ามารถอํานวยประโยชนอยางตอเนื่องและ
ตลอดไปนั้น ตองประกอบดวยปจจัยหลายประการที่สอดคลองและผสมผสานกันเปนอยางดีองคประกอบที่
สําคัญคือ
1 ประโยชนที่ชาวบานจะไดรับ เปนองคประกอบที่สําคัญมาก เปนสิ่งที่กําหนดวัตถุประสงคในการ
รักษาปานั้นๆ ไว
2 การมีระเบียบกฎเกณฑ การควบคุมกันเองของชาวบานในชุมชน จะตองมีระเบียบและกฎเกณฑที่
ดี เปนที่ยอมรับของทุกคนในหมูบาน และทุกคนจะตองเคารพในกฎกติกาที่วางไวของชุมชน กฎระเบียบที่ตั้ง
ขึ้นจะตองเกี่ยวของกับ
- การจัดการการใชสอยประโยชนจากปาชุมชนใหกันอยางเสมอภาค
- ขอหามและการลงโทษ ปรับสินไหม เมื่อมีการละเมิดกฎขอบังคับของชุมชนที่วางไว
3 องคกรประชาชน การดําเนินการจัดการปาชุมชนใหบรรลุกฎขอบังคับของชุมชนที่วางไวจะตองมี
องคกรของชาวบานที่เขมแข็ง และมีความรูความสามารถที่จะสรางบทบาทและพัฒนา ผลผลิตของปาชุมชนให
อํานวยประโยชนไดอยางตอเนื่องและตลอดไปหรือยั่งยืน
4 การสนับสนุนจากองคกรภายนอก ในรูปแบบของการชวยเหลือตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานความรู
ทางวิชาการ ความชวยเหลือทางดานเงินทุน การสงเสริมในเรื่องของพืชอาหารเสริม รายได การสนับสนุน
อุปกรณและวัสดุที่จําเปน เปนตน
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5 เจาหนาที่ของกรมปาไม ที่เปรียบเหมือนเปนพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรูความ
เข า ใจ เอาใจใส อย า งสม่ํา เสมอ มี ความเสี ยสละและมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรว มกัน และเขากับ
ชาวบานในชุมไดอยางดี
2.2.4 ประเภทของปาชุมชน
ปาชุมชนในประเทศไทยนั้น เสนห และ ยศ (2536) ไดแบงปาชุมชนออกเปน 3 ประเภท คือ
1 ปาชุมชนตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ไดแก
- ปาหวงหาม อนุรักษเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
- ปาตนน้ํา เปนพื้นที่ปาที่ชุมชนเก็บรักษาไวเปนตนน้ําลําธาร
- ปาใชสอย เปนพื้นที่ปาที่แยกไวเพื่อชุมชนไดใชประโยชนโดยเฉพาะ เชน การเลี้ยงสัตว การ
เก็บผลผลิตจากปา เปนตน
2 ป า ชุ ม ชนที่ ริ เ ริ่ ม โดยท อ งถิ่ น มั ก เป น กรณี ชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม ที่ ผ สมผสานกั น หลากหลาย
วัฒนธรรม อาจไมใชประเพณีดั้งเดิม แตชุมชนทองถิ่นเห็นความจําเปนที่จะตองรักษาปาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค
บางอยาง เชน คัดคานการทําลายปา การรักษาแหลงตนน้ํา การสรางความมั่นคงทางอาหารและปจจัยใชสอย
การสงวนพื้นที่ดินไวใหแกชุมชน เปนตน
3 ปาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก เชน องคกรพัฒนาเอกชน รัฐ วัด เปนตน
นอกจากนี้ รตยา จันทรเทียร (2544) ไดแบงประเภทของปาชุมชนในประเทศไทยไว 2 ประเภท คือ
1 ปาชุมชนที่รักษาระบบนิเวศเปนปาธรรมชาติ ซึ่งปาชุมชนทั่วประเทศที่ชุมชนทองถิ่นเปนผูจัดใหมี
ขึ้น มีลักษณะเปนปาธรรมชาติ ที่สอดคลองหลักการและเหตุผลในรางพระราชบัญญัติปาชุมชน
2 ปาชุมชนที่ใหประโยชนทางดานเศรษฐกิจ เปนสวนปา ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เชน ยูคาลิปตัส
เปนปาชุมชนที่กรมปาไมสนับสนุน
2.2.5 รูปแบบของปาชุมชน
รูปแบบของปาชุมชน สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ ปาชุมชนแบบดั้งเดิมและปาชุมชนแบบ
พัฒนา (สุปริญญา แกวนนท, 2545)
- ปาชุมชนแบบดั้งเดิม เปนรูปแบบปาชุมชนที่ประชาชนทํา การรักษาพื้นที่ปาไมไวโดยมีวัตถุประสงค
แตกตางกันออกไป ดังนี้
1 การอนุ รั กษป า ไม เ พื่ อประกอบพิธีกรรมตามประเพณี เชน การรักษาปาดอนปูตาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การรักษาปาชาในภาคเหนือ ซึ่งเปนไปตามประเพณีของทองถิ่นเพื่อใชในการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ปาดังกลาวจะถูกรักษาไวโดยไมมีการทําลาย
2 การอนุรักษปาไมเปนแหลงซับนํ้า เปนการรักษาปาเพื่อเปนแหลงซับนํ้าใหกับพื้นที่นา หรือ
พื้นที่ประกอบเกษตรกรรมอื่นๆ ปาซับนํ้านอกจากจะเปนแหลงซับนํ้าแลวยังเปนแหลงอาหาร สมุนไพร และ
ของปาตางๆ
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3 การอนุ รั ก ษ ป า ไม เ ป น เขตอภั ย ทาน เป น พื้ น ที่ ซึ่ ง ห า มล า สั ต ว ตั ด ชี วิ ต ตามหลั ก ของ
พระพุทธศาสนาเปนที่ยอมรับไมมีการลาสัตวตัดชีวิตในเขตพื้นที่ดังกลาวและไมมีการตัดไมจะรักษาไวเพื่อความ
รมรื่นและเปนที่พักพิงของสัตวและมนุษยทางดานจิตใจ
4 การอนุรักษพื้นที่เปนที่พักผอน โดยเนนการรักษาสภาพปาไวตามสภาพธรรมชาติ ปาเหลานี้
จะมีจุดสนใจ เชน ถํ้า นํ้าตก ไดถูกรักษาไวเพื่อเปนของกลางที่ใหทุกคนในหมูบานไดเขามาพักผอนหยอนใจ
5 การอนุรักษพื้นที่ไวเปนแหลงอาหาร และใชสอยอื่นๆ โดยทั่วไปราษฎรจะรักษาปาใกลเคียง
หมูบานไว เพื่อการเก็บหาอาหาร และบางครั้งยังเปนแหลงเสริมรายไดเพิ่มใหกับประชาชนในหมูบานที่อยู
ใกลเคียง
- ปาชุมชนแบบพัฒนา เปนผลอันเกิดมาจากการสงเสริมใหสรางปาชุมชนขึ้นสําหรับหมูบานเพื่อเปน
แหลงทรัพยากรที่ชาวบานจะพึ่งพาอาศัยได เนื่องจากการขาดแคลนแหลงปาไมหรือแหลงปาไมเดิมอยูในสภาพ
เสื่อมโทรมไมสามารถที่จะอํา นวยประโยชนใหได ปาชุมชนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหมจะมีรูปแบบตางๆกัน
ขึ้นอยูกับการใชที่ดินและสถาบันที่เกี่ยวของ ดังนี้
1 ปาชุมชนเพื่อการใชสอย เปนปาที่ไดรับการสรางขึ้นในบริเวณที่ดินประเภทตางๆ ในหมูบาน
เชน ที่สาธารณะ ที่สองขางทาง ที่อางเก็บนํ้า เพื่อการใชประโยชนจากปาไมในลักษณะตางๆ
2 ปาโรงเรี ยน เปนการปลูกปาขึ้นในบริเวณโรงเรียนเพื่อการศึกษาทางดานการเกษตรจาก
โรงเรียน และการใชประโยชนจากรายได
3 การพัฒนาวัดปา เปนการปลูกตนไมขึ้นบริเวณวัดหรือสํา นักสงฆ เพื่อใหเกิดความรมรื่น
เหมาะกับการสงบทางดานจิตใจ และใชประโยชนของไมในกิจกรรมของวัด
4 การกันพื้นที่ดินไวเปนปาจํานวน 20 % ของพื้นที่จัดสรรที่ดิน เพื่อเปนแหลงใชสอยของ
หมูบานที่ไดรับ เพื่อเปนแหลงไมใชสอยของชุมชน
5 การจัดปาของชาติใหเปนปาชุมชน ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่
4/2530 เมื่ อ วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2530 ให กัน พื้ น ที่ ป าที่ เ หลื อ อยูไ ม เ กิ น 500ไร และไม ติ ด กั บ เขตป า สงวน
แหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สํา หรับเปนปาชุมชน โดยใหองคกรของหมูบาน ตําบล เปน
ผูดูแล
2.2.6 หลักการสําคัญในการบงชี้ความเปนปาชุมชน (กฤษฎา บุญชัย, 2543)
1 เชื่อมโยงระบบสังคมวัฒนธรรม เขากับเรื่องปาและทรัพยากรในปา ปายังคงอยูได และปรับตัว
รวมกับชุมชน คนสรางความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาปา และปาก็สรางสรรควัฒนธรรมชุมชน คนกับปา
อยูดวยกัน พึ่งพากัน ไมแยกจากกัน
2 เปนการจัดการทรัพยากรแบบองครวม ที่มองทรัพยากรตางๆ ของชุมชนลวนสัมพันธกัน แมจะพุง
ประเด็นที่ปาแตไมแยกสวนกับการจัดการทรัพยากรทั้งหมด
3 รูปแบบการจัดการหลากหลายเปนไดทั้งปาอนุรักษและปาเพื่อเศรษฐกิจ จัดการแบบประเพณี
หรือสรางสรรคใหมได โดยมีเงื่อนไขของชุมชนเปนตัวกําหนด
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4 ปาที่ชุมชนใชประโยชนไมได ไมใชปาชุมชน เพราะชุมชนไดเลือกที่จะดูแลรักษาปาแทนการลาง
ผลาญเพื่อประโยชนเฉพาะหนา ดังนั้นชุมชนมี “คาเสียโอกาส” ที่ไมลางผลาญ ชุมชนจึงควรไดประโยชนจาก
ปาเปนแรงจูงใจ ตราบใดที่ไมไดทําลายทรัพยากร
5 เปนปาธรรมชาติหรือปาปลูกขึ้นมาใหมก็ได แตตองมีขอบเขตที่ชาว บานสามารถจําแนกขนาดของ
พื้นที่ได การกําหนดขอบเขตอาจจะกระทํารวมกันระหวางชุมชนก็ได
6 กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะเปนของรัฐหรือสาธารณะก็ได แตชุมชนมีอํานาจในการบริหารจัดการอยาง
อิสระ โดยองคกรตัวแทนที่แทจริงของชุมชน
7 เปนการจัดการโดยชุมชน สมาชิกชุมชนมีสวนรวม จุดประสงคและเปาหมายของการจัดการปา
สอดคลองกับความตองการของคนสวนใหญในชุมชน
8 เปนระบบการจัดการรวม ที่เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบภายในชุมชน และใหรัฐและสาธารณะ
สามารถตรวจสอบได
9 กฎเกณฑในการบริหารจัดการปาและทรัพยากร กําหนดและตัดสินใจโดยองคกรชุมชน
2.2.7 ความสําคัญของปาชุมชน
ประมาณตนทศวรรษที่ 1970 นักวิชาการปาไมของโลกบางสวน เริ่มมีความเห็นพองตองกันวา ปาไม
ของโลก โดยเฉพาะปาเขตรอน (Tropical forest) กาลังถูกทาลายลงไปอยางรวดเร็วและปาเหลานั้นสวนใหญ
อยูในเขตประเทศดอยพัฒนาและกาลังพัฒนา ซึ่งมักจะเปนประเทศที่มีโครงสรางทางการเมืองเปนเผด็จการ
หรือกึ่งเผด็จการ กลาวคือ อํานาจในการจัดการทรัพยากรของประเทศเหลานั้น ซึ่งในกรณีนี้คือ ปาไม ตกอยูใน
มือกลุมผูปกครองจานวนนอย การใชปาจึงเปนไปในแนวทางที่กอใหเกิดผลเสียใหญๆ 2 ดาน คือ
1 ปาถูกมองวาเปนเพียงแหลงผลิตไมซุงที่ควรถูกตัดเพื่อขายหารายไดเขาประเทศ หากปลอยไวโดย
ไมตัดมาใชก็จะเปนการสูญเปลาทางเศรษฐกิจ สงผลใหการทาไมเพื่อสงออกเปนรายไดหลักของประเทศ พื้นที่
ปาจึงหมดไปอยางรวดเร็ว
2 มี เ พี ย งคนส ว นน อ ยเท า นั้ น ที่ จ ะได ป ระโยชน จ ากการจั ด การป า ส ว นใหญ แ ล ว รั ฐ จะถื อ ว า ป า
ตลอดจนไมและทรัพยากรอื่นๆ จากปาเปนของรัฐ ประชาชนแตะตองไมได คนเหลานั้นจึงมักตกอยูในสภาพ
ของผูบุกรุกปาบาง ผูลักลอบตัดฟนไมบาง ทั้งๆ ที่ชีวิตของพวกเขาตองพึ่งพาอาศัยปามาโดยตลอด แตก็ตองตก
อยูในสภาพของผูกระทาผิดกฎหมายของรัฐ
อาจสรุปไดวา การจัดการปาในแนวทางที่รัฐเปนเจาของปา กอใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศของแตละ
ประเทศและของโลก และยั งก อให เ กิ ดความไมเปน ธรรมในการกระจายผลประโยชนจ ากทรัพยากรของ
สวนรวมอีกดวย จึงมีการเสนอใหเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการจัดการปาเสียใหม โดยหวังผลหลัก 2 ประการ คือ
1 ไมทําลาย ทั้งยังรักษาและฟนฟูสภาพระบบนิเวศใหดีขึ้น
2 ในขณะเดี ย วกั น ก็ ห าทางให ผู ค นรอบๆ ป า และในป า ซึ่ ง เป น คนส ว นใหญ แ ละเป น กลุ ม คนผู
เสียเปรียบในสังคม ไดรับประโยชนจากที่ดินในปาและทรัพยากรจากปามากขึ้น
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ปาชุมชนในประเทศไทยนั้น เสนห และยศ (2536) ไดแบงปาชุมชนออกเปน 3 ประเภท คือ
1 ปาชุมชนตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ไดแก
- ปาหวงหาม อนุรักษเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
- ปาตนน้ํา เปนพื้นที่ปาที่ชุมชนเก็บรักษาไวเปนตนน้ําลําธาร
- ปาใชสอย เปนพื้นที่ปาทีแยกไวเพื่อชุมชนไดใชประโยชนโดยเฉพาะ เชน เลี้ยงสัตว เก็บผลผลิต
จากปา เปนตน
2 ปาชุมชนที่ริเริ่มโดยทองถิ่น มักเปนกรณีชุมชนที่เกิดขึ้นใหม ที่ผสมผสานกันหลากหลายวัฒนธรรม
อาจไมใชประเพณีดั้งเดิม แตชุมชนทองถิ่นเห็นความจําเปนที่จะตองรักษาปาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค บางอยาง
เชน คัดคานการทําลายปา การรักษาแหลงตนน้ํา การสรางความมั่นคงทางอาหารและปจจัยใชสอย การสงวน
พื้นที่ดินไวใหแกชุมชน เปนตน
3 ปาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก เชน องคกรพัฒนาเอกชน รัฐ วัด เปนตน
ปาชุมชนในประเทศไทยมีกระจายทั่วทุกภาคและมีรูปแบบการจัดการที่แตกตางหลากหลายไปตาม
สภาพนิเวศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สังคม ในแตละภูมิภาค สามารถสรุปไดดังนี้
1 ปาชุมชนภาคเหนือ มีสภาพพื้นที่ภาคเหนือเปนที่สูง มีที่ราบเพียงรอยละ 14 ของพื้นที่ ชุมชน จึง
ตองสงวนรักษาพื้นที่ปาเพื่อเปนตนน้ําลําธาร และเปนแหลงอาหาร สมุนไพร และประกอบพิธีกรรม ชาวบาน
ในแตละลุมน้ําจึงสงวนรักษาปาชุมชนรวมกันในหลายแหง ชาวบานจําแนกประเภทปาออกเปน ปาขุนน้ํา
ปาความเชื่อ ปาใชสอย จากการสํารวจของเครือขายปาชุมชนภาคเหนือเมื่อป พ.ศ. 2543 พบวา มีปาชุมชนไม
ต่ํากวา 700 แหง ชุมชนผูรักษาปามีหลากหลายกลุมชาติพันธุ เชน กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ลั้วะ ไทย หรือ มงบาง
กลุมก็มีการรักษาปาชุมชนและจากการสํารวจปาชุมชนในภาคเหนือตอนบน ของเสนห และยศ (2536) พบวา
มีปาชุมชนตามประเพณีรอยละ 15 ปาชุมชนที่เกิดจากการริเริ่มทองถิ่นรอยละ 29 โดยมีปาชุมชนที่เกิดจาก
การตอตานการแยงชิงทรัพยากรจากภายนอกรอยละ 41 และปาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกรอย
ละ 10 ซึ่งแตละปาชุมชนจะมีรูปแบบวิธีการจัดการและการใชประโยชนแตกตางกันออกไป
2 ปาชุมชนภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีลักษณะเปนที่ราบสูง พื้นดินเปนโคกดอน ชาวบาน
รักษาปาไวตามหัวไรปลายนาเพื่อใชเปนแหลงอาหาร สมุนไพร และเปนปาวัฒนธรรม ปาชา ปาดอนปูตา และ
นอกจากปาบก ก็ยังมีปาบุง ปาทาม ซึ่งเปนปาในพื้นที่ชุมน้ําประเภทหนึ่งทางภาคอีสาน
3 ปาชุมชนภาคกลาง (รวมตะวันตกและตะวันออก) โดยในพื้นที่ฝงตะวันตกเปนปาผืนใหญยาวติดตอ
มาจากภาคเหนื อไปจนถึ งภาคใต ส ว นมากเป น ที่อยูอาศัย ของชาวเขา ที่สว นมากเปน ชาวกะเหรี่ย ง ซึ่ง มี
วัฒนธรรมการอาศัยอยูกับปามายาวนาน ปาชุมชนของชาวกะเหรี่ยงสวนมากจะไมไดแบงพื้นที่ตามหมูบานแต
เปนการใช และดูแลปารวมกันทั้งผืน ในผืนปาตะวันตกจะมีกลุมกะเหรี่ยงหลายกลุม เชน กะเหรี่ยงทุงใหญ
นเรศวร ขณะที่ในภาคกลางซึ่งเปนชุมชนไทยพื้นราบก็มีปาชุมชนกระจัดกระจายอยูแถบ จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดสุพรรณบุรี ในสวนภาคตะวันออก ก็มีพื้นที่ปาชุมชนอยูหลายที่เชนกัน
4 ปาชุมชนภาคใต มีทั้งปาตนน้ําบนยอดเขา ไปถึงปาพรุชุมชน ปาชายเลนชุมชน นอกจากนี้ในระดับ
ครอบครัวก็มีการดูแลปาผสมกับการทําสวน เปนสวนสมรม สวนยางดั้งเดิมผสมปา จากการสํารวจของคณะ
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ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2536 มีปาชุมชนไมนอยกวา 101 ปา เปนพื้นที่ 1.79 แสน
ไร เมื่อรวมกับปาครอบครัวอีก 3 หมื่นไร รวมเปน 2 แสนไร
เสนห จามริก และ ยศ สันติสมบัติ (2536) ไดกลาวถึงเงื่อนไขการเกิดและความสําเร็จของปาชุมชน
ไว 8 ประการ ดังนี้
1 ชุมชนมีความเปนชุมชนสูง คือ มีรูปแบบและความเขมขนของความสัมพันธทางสังคมระหวาง
สมาชิกของชุมชนสะทอนออกมาในรูปอุดมการณ พิธีกรรมที่ยึดถือและรวมกันปฏิบัติ
2 ชุมชนตองมีทรัพยากรดิน น้ํา ปา อยูในสภาพที่ใชไดและยังมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับการ
ผลิตในภาคเกษตร โดยมีศักยภาพพอที่จะพริกฟนใหคืนกลับมาสูความอุดมสมบูรณไดอยางยั่งยืน
3 การมีผลประโยชนรวมกัน เชน เปนแหลงอาหาร เชื้อเพลิงและของปา เปนตน
4 ชุมชนจะต องมี จิ ตสํ านึ กในการรักษาปา มีความเขมแข็งและลึกซึ้งมากกวาการมีผ ลประโยชน
รวมกันเทานั้น ซึ่งอาจมีเงื่อนไขเกิดจากประเพณี ความเชื่อและการผลิตซ้ําของอุดมการณสืบทอดกันมา หรือ
เกิดจากความจําเปนในการปองกันและรักษาระบบนิเวศหรือเกิดการตอตานการรุกรานจากภายนอก เชน การ
ตอตานโครงการของรัฐ การแยงชิงทรัพยากรกับชุมชนใกลเคียง เปนตน
5 ชุมชนตองมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งที่จะควบคุม รักษากฎระเบียบและสามารถปรับภูมิปญญาและ
จารีตประเพณีทองถิ่น ใหเขากับสถานการณการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
6 ชุมชนมีการจัดตั้งองคกรประชาชนที่มีความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม ซึ่ง
มักวางบนพื้นฐานของภูมิปญญาดั้งเดิม จารีตประเพณีและประสบการณที่ถายทอดกันเอง
7 ชุมชนตองมีจารีตของการจัดการทรัพยากรที่ถือวา ทรัพยากรเปนสิทธิและทรัพยสินรวมของชุมชน
โดยชุมชนมีสิทธิในการดูแลจัดการและออกกฎเกณฑเพื่อผลประโยชนของชุมชนเอง
8 ชุมชนที่สามารถรักษาปาไวจะตองมีระบบมีการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนธรรม ใน 3
ประเด็น คือ หลักการจัดการ วิธีการจัดการและรูปแบบการจัดการทรัพยากรประเด็นหลัก คือ
8.1 หลักการจัดการอยูบนพื้นฐาน 4 ประการ คือ
8.1.1 การยอมรับในจารีตประเพณีและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
8.1.2 การคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของสมาชิกและความเปนธรรมทางสังคม
8.1.3 ความยั่งยืนของระบบการผลิตและความสมดุลของระบบนิเวศ
8.1.4 การมีสวนรวมของสมาชิกทั้งหมดของชุมชน
8.2 วิธีการจัดการ จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ
8.2.1 การจําแนกประเภทของปาออกเปนประเภทตาง ๆ
8.2.2 มีการรางกฎเกณฑและแนวทางการใชประโยชนใหสมาชิกชุมชนทราบ
8.2.3 มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ระหว า งสมาชิ ก ของชุ ม ชนเป น ครั้ ง คราวเพื่ อ ทบทวน
กฎเกณฑและกติกาของชุมชนและมีการจัดตั้งองคกรชุมชนเพื่อทําหนาที่ดูแล
8.3 รูปแบบการจัดการปาชุมชน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
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8.3.1 รูปแบบการจัดการตามจารีตประเพณี
8.3.2 รูปแบบการจัดการแบบประยุกต
8.3.3 รูปแบบการจัดการที่เปนขบวนการตอรองทางการเมือง
จากแนวคิดในเรื่องปาชุมชนอาจสรุปไดวา การจัดการปาตองมีรูปแบบที่ตองยึดตามความตองการใน
การพึ่งพิ งของชุ มชนท องถิ่ นเป นหลั ก โดยใหชุมชนเปนผูว างแผนและควบคุมการดําเนิน งานตามที่ชุมชน
ตองการ โดยอาศัยกฎระเบียบขอบังคับที่เปนผลมาจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อตางๆ ของชุมชน
บนพื้ น ฐานจากภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น พิ ธี กรรม ศาสนา วั ฒ นธรรมที่ เกิด จากประสบการณ ที่ไ ดสั่ งสมมาเป น
เวลานาน
2.2.8 การใชประโยชนปาชุมชน
หากจะใหปาชุมชนนั้นคงอยูอยางยั่งยืน ตองไมใชการใชประโยชนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชุมชน แตเปน
การใชเพื่อลดรายจาย เชนการเก็บผลิตผลจากปาเพื่อเปนอาหารในครัวเรือน การตัดไมเพื่อใชในกรณีจําเปนใน
ครัวเรือนเพื่อประโยชนสาธารณะของชุมชนตามกติกาที่ชุมชนกําหนดไว ปาชุมชนจึงตองฟนฟูและพัฒนาให
เปนปาธรรมชาติมิใชกลายเปนปาเศรษฐกิจหรือหาวิธีใชประโยชนในเชิงสรางรายไดอื่นๆ ไมสิ้นสุด (รตยา
จันทรเทียร, 2544)
2.2.9 การงดใชนโยบายเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจโดยอาศัยพระราชบัญญัติปาชุมชน
ดังที่ไดกลาวไปในขางตนวาการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจตองแยกออกจากปาชุมชนโดยเด็ดขาดชุมชนใด
สรางปาเศรษฐกิจใหไปใชพระราชบัญญัติสวนปาถือเปนสิ่งที่นาเนื่องจากคนไทยยังตองใชไมในชีวิตประจาวัน
มากมายและควรทาในพื้นที่ที่เอกชนครอบครองอยูสวนพื้นที่ที่ยังเปนปาธรรมชาติไมวาจะเปนปาสงวนแหงชาติ
ที่เสื่อมโทรมที่สาธารณะที่หัวไรปลายนาฯลฯที่เหลานี้นาจะพยายามสงเสริมใหชุมชนดูแลเปนปาชุมชนที่เปนปา
ธรรมชาติเพราะนอกจากไดประโยชนในเชิงปาชุมชนแลวยังเปนการปองกันการบุกรุกยึดครองโดยปจเจกบุคคล
ดวย
2.2.10 แนวคิดดานการจัดการปาชุมชน
เลิศ จันทนภาพ (2528) กลาววา ความมุงหมายของการจัดการปาไม คือ การจัดใหมีกําไรสูงสุดแก
บุคคลจํานวนมากที่สุดตลอดไป โดยการจัดการปาไมใหไดมาซึ่งผลกําไรสูงสุดนั้นมิไดคํานึงถึงผลประโยชนใน
รูปของไมหรือผลิตภัณฑเทานั้น หากตองคํานึงถึงคุณคาของปาไมในดานอื่นๆ อีกดวยเปนตนวา ประโยชนใน
การปองกันรักษาตนน้ําลําธาร การอนุรักษดิน การอนุรักษสัตวปา การควบคุมความแปรปรวนของดินฟา
อากาศ หรือเพื่อการพักผอนหยอนใจของสาธารณสุข ฯลฯ การที่ปาอํานวยคุณคาใหหลายดานนี้เอง ทําใหการ
จัดการปาไมตองเปนไปโดยมีความมุงหมายหรือมีวัตถุประสงคแตกตางกันไป ดังนี้
1 เพื่อใหปาที่ไดรับการจัดการ ดํารงอยูในสภาพปาที่สมบูรณในบั้นปลาย
2 เพื่อใหปาที่ไดรับการจัดการสามารถอํานวยผลผลิตอันทรงคุณคาในทางเศรษฐกิจ คือสามารถผลิต
ไมและของปาใหไดผลมากที่สุด และมีคุณภาพที่ดีที่สุดโดยสม่ําเสมอ
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3 เพื่อใหปาที่ไดรับการจัดการสามารถทรงอิทธิพลตอดินฟาอากาศ ควบคุม ความชุมชื้นควบคุม
ปริมาณและกระแสน้ํา ปองกันการพังทลายและการกัดเซาะดินอยางไดผล
4 เพื่อที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิชาการปาไม
สวนปาชุมชน กรมปาไม (2542) ใหแนวคิดการดําเนินงานพัฒนาปาชุมชน ดังนี้
1 ปาชุมชนเปนปาที่ไดรับการฟนฟูและจัดการโดยชุมชน เพื่อการใชประโยชนจากผลิตผลจากปาได
อย างยั่ งยื น และตอบสนองตอความจํ า เป น พื้น ฐานของชุมชน รวมทั้งเพื่อรักษาระบบนิเวศนของปา ตาม
กฎเกณฑของชุมชนที่กําหนด
2 ชุมชนถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาปาไมทุกรูปแบบ เพราะคนในชุมชนหรือชุมชนตอชุมชน
มี ค วามสํ า คั ญ กั น อย า งใกล ชิ ด และต อ เนื่ อ ง มี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ถื อ ร ว มกั น ดั ง นั้ น การพั ฒ นา
ทรั พยากรธรรมชาติ อย า งยั่ ง ยื น จึ งจํ า เป น ตอ งใหค วามสํ าคัญ ในการสรางจิตสํา นึกของชุมชนบนพื้ น ฐาน
ความคิดเดียวกัน และกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อนําไปสูการดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
3 องคกรชุมชนคือกลไกในการจัดการปาชุมชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน เรียนรูและ แกไข
ปญหารวมกัน โดยมีมาตรการและกฎระเบียบตางๆ ของชุมชนรับการจัดการของชุมชนเอง
4 การดําเนินงานรวมกันระหวางประชาชนและภาครัฐจะนําไปสูกระบวนการพัฒนาแบบประชารัฐ
ดานการใชประโยชนและการจัดการปาชุมชนนั้น วุฒิชัย พิรุณสุนทร (2554) ไดศึกษาปจจัยทางการ
บริหารที่มีผลตอการจัดการปาชุมชนของคณะกรรมการปาชุมชนในพื้นที่สํานักงานปาไมเขตขอนแกนพบวา ปา
ชุมชนถือไดวาเปนปาเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น ผลิตผลจากสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนไดอยาง
ตอเนื่องเปนการลดภาระคาครองชีพของคนในชุมชนรวมทั้งเปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ซึ่งใน
การศึกษาเรื่องรูปแบบที่ยั่งยืนในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมของชุมชนกรณีปาสนบาน
จันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม (สมชัย เบญจชย, 2553) ไดชี้ใหเห็นวาชาวบานในพื้นที่โครงการ
หลวงไดมีการใชไมไผในการดํารงชีวิต เชน การสรางบาน เก็บกิน และขาย สามารถทําใหเปนการลดตนทุน
และเพิ่มรายไดใหกับชาวบานไดอยางดี และชุมชนปกาเกอะญอมีพื้นฐานรูปแบบการใชทรัพยากรปาไมจาก
ความเชื่อ ขอหาม พิธีกรรม นิทาน และ “ธา” หรือคําคมสุภาษิตสอนใจ ที่จะดูแลรักษาหรือไมกระทําในพื้นที่
หรือเรื่องตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ปา เปนตน
การใชประโยชนและการจัดการปาชุมชนจึงเปนเสมือนวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันอยูกับปา การดูแล
และการใชปาเปนเรื่องที่แยกขาดไมไดในวิถีของชุมชน การพึ่งพิงระหวางปาและคนเกิดขึ้นตลอดเวลา อาหาร
ยารักษาโรค วัสดุเครื่องใชและสินคาสามารถเก็บหาไดจากปา เพื่อสรางทั้งรายไดและโอกาสในการดํารงชีวิต
ของชุมชนภายใตกฎเกณฑในการรักษาและอนุรักษปา กระบวนการจัดการที่เกิดขึ้น
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2.3 แนวคิดเรื่องความยั่งยืนที่เปนธรรมและสิทธิชุมชน
ประเด็นเรื่องความเปนธรรมเปนประเด็นที่มีความซับซอนและหลากมิติ แตประเด็นความเปนธรรมที่ถูก
อางอิงและกลาวถึงกันมากมักอยูในรูปของ “ความเปนธรรมทางสังคม” และ “ความเปนธรรมทางกฎหมาย” เมื่อ
กลาวถึงความเปนธรรมมักอยูในรูปของผลการปฏิสัมพันธของสังคม ที่เปนธรรมและไมเปนธรรม ทั้งนี้เมื่อมองความ
เปนธรรมจึงตองมองวาตามกฎหมายนั้นเปนธรรมหรือไม ในขณะเดียวกันก็ตองเปนธรรมทางสังคมดวย เพราะในตาม
หลักแลว ในสังคมยอมมีกฎระเบียบที่มากํากับ ดังนั้น ความเปนธรรมทั้ง 2 คําจึงควรจะใหความหมายเดียวกัน แตใน
ความเปนจริงกลับพบวา “ชองวาง” และ “ความแตกตาง” ระหวางกันเกิดขึ้นมากและทวีความหางออกไปเรื่อยๆ
ความเปนธรรมทางกฎหมายและความเปนธรรมทางสังคมจึงแตกตางกันมากขึ้นเชนกัน เพราะการมองความเปน
ธรรมทั้ง 2 ประเด็นถูกมองดวยแนวคิด ผลประโยชน ที่แยกสวนแบงพรรค และไมบูรณาการ ความเปนธรรมทาง
เศรษฐศาสตรคือการพยายามกระจายรายได หรือการมองโครงสรางทางอํานาจที่ไมเทาเทียมในแนวคิดสตรีนิยมคือ
ความไมเปนธรรม ซึ่งการมองในสาขาวิชาอื่นก็มีความแตกตางเชนกัน ดังนั้นจึงมักยึดจับความเปนธรรมทางกฎหมาย
ทางนิติบัญญัติเพื่อใหสามารถเขาใจไดงายและเปนบรรทัดฐานที่สังคมตางยอมรับในกฎเกณฑที่ตั้งขึ้น ดังนั้น หากการ
กระทําใดๆ แลวไมขัดตอหลักนิติธรรมยอมใหภาพของความเปนธรรมที่สังคมสวนใหญยอมรับ เพียงมิติเดียว
ดังนั้นความเปนธรรมจึงยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันไมจบ และขยับเคลื่อนไหวไปตามบริบท มุมมอง และ
สถานการณที่เกิดขึ้นภายใตประเด็นที่หยิบยกมาตีความ การโตแยงเรื่องความเปนธรรมจึงไมแตกตางจากประเด็นของ
ความพอเพี ย ง ความแตกต า งที่ ชั ด เจนในมุ มมองคื อ แนวคิด เรื่ อ งความพอเพี ย งเป น สิ่ งที่ มั ก ถู กกล า วถึง ในเชิ ง
เศรษฐศาสตรในแงของการผลิต และใชอยางมีความสมดุลกัน และมองตอไปถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน ที่เหมาะสมและเพื่ออนาคต แตความพอเพียงไมไดถูกกําหนดวาอะไรคือกฎเกณฑที่เหมาะสมและถูกตองดีงาม
ความเปนธรรมทางสังคมที่ใหโอกาสทุกคนเทาเทียมจึงอิงอยูกับความพอเพียงที่จะสรางเปนแนวทางบรรทัดฐานให
เกิดขึ้นไดในสังคมและจะตองสามารถคงอยูไดในอนาคต
แนวคิ ด เรื่ อ งความยั่ ง ยื น ถู ก นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ม ากมายในองค ก รพั ฒ นาเอกชนระหว า งประเทศ
(International Non Government Organizational) องคกรระหวางประเทศ และในประเทศไทย เพื่อความหวังที่
จะสามารถสรางรูปแบบการพัฒนาแบบใหมที่เหมาะสมและยังประโยชนสูงสุดแกมนุษย และโลกทั้งในปจจุบันและ
อนาคต มุมมองดานการสรางสมดุลเพื่ออนาคตนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากขึ้นในประเทศไทยถึงการพัฒนาที่จะทํา
ใหสังคมมีความสุขและอยูรวมกันได ประเด็นความยั่งยืนถูกนํามาประยุกตใชอยางหลากหลาย แตความยั่งยืนที่ให
ภาพความเปนธรรมที่ควรเกิดขึ้นในสังคมเปนประเด็นที่ยังไมไดถูกหยิบยกมาพิจารณามากนัก ดังนั้นมุมมองของการ
สรางความยั่งยืนที่เปนธรรมจึงเปนประเด็นทางสังคมที่ตองผลักดันใหเปนรูปธรรม
สิทธิและสิทธิชุมชนมีผูใหความหมายถึงสิทธิชุมชนไวมากมา เชน
“สิทธิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลวา “อํานาจอันชอบธรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)
“สิทธิมนุษยชน” ก็คือสิทธิในฐานะที่เขาเกิดมาเปนมนุษย “สิทธิพลเมือง” ก็คือสิทธิในฐานะที่เปน พลเมือง
ของประเทศ ดังนี้ “สิทธิชุมชน” จึงเปนสิทธิของชุมชน เปนอํานาจอันชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงไดอยางถูกตองชอบ
ธรรม ผูอื่นตองยอมรับ จะละเมิดหรือริดรอนมิได (วีระ สมบูรณ, 2545)
“สิทธิชุมชน” เปนอุดมการณที่แนบแนนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาอยางยาวนาน (ชลธิรา สัตยา
วัฒนา,2546) จากการใชชีวิตรวมกันของชาวชุมชนที่ตองพึ่งพาอาศัย รวมทุกขรวมสุข เกิดความเอื้ออาทรและผูกพัน
ความขัดแยงแตกแยกที่เกิดขึ้นจะผลักดันใหมีการคิดคนหาวิธีการจัดการภายในใหลุลวงไป ความเปนไปของชุมชนใน
ลักษณะดังกลาว พัฒนาใหเกิด “กฎเกณฑ” ที่ไมเปนลายลักษณอักษรแตเปนขอบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชน
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ยึดถือรวมกัน แฝงอยูในวิถีชีวิตชุมชน เกิดการผลิตซ้ํา เกิดการพัฒนาเปนแบบแผนที่แข็งแรง ขอบัญญัติดังกลาวของ
ชุ ม ชน เป น ข อ บั ญ ญั ติ ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนกั บ คน คนกั บ ธรรมชาติ และคนกั บ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ เป น
ความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกับ “ขอบเขตอํานาจ” ที่สมาชิกแตละคนแตละฐานะพึงมี พึงไดรับทามกลางการดําเนิน
ชีวิตดวยกัน อํานาจนั้นเปนอํานาจที่ทุกคนยอมรับภายใต “คุณคา ที่ยึดถือรวมกัน” เปนอํานาจที่มีความชอบธรรม ก็
คือ “ระบบสิทธิ” ของชุมชนนั่นเอง
“สิทธิ ชุมชน คือ การใหชุมชนชาวบานมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง เปนตัวของตัวเอง เปนอิสระโดย
ตัวเองในสถานการณปจจุบัน ชาวบานจําเปนจะตองเรียนรูชุมชนที่เขาอยู ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ภูมิปญญาเหลานี้เปนสิ่งที่โลกกําลังจองอยู หนึ่ง เขาตองเรียนรูที่จะเชื่อมสิ่งที่เขามีอยูกับความตองการ ความคาดหวัง
จากโลกภายนอกเทาทันที่จะปกปองสิทธิของเขา ในขณะเดียวกัน ก็ใชสิทธิที่จะพิสูจนใหโลกเห็นวาเขาสามารถทํา
ประโยชนใหกับโลกได อยางนอยที่สุดปกปกรักษาทรัพยากรของโลก สอง อาจะบอกวาเขาก็สนใจอยากจะไดเรียนรู
เพิ่มเติมที่จะทําวิจัย สาม อาจจะบอกวาเขายินดีที่จะรวมมือทําอะไรตอมิอะไรที่จะใชทรัพยากรเหลานี้อยางเปน
ประโยชนยั่งยืน ในเวลานี้เราตอสูเรื่องสิทธิชุมชนแคเรื่องสิทธิทํากินวาตองใหอยูตรงนี้ ถาเปนแคนี้ไมพอ มีอะไรหลาย
อยางที่เราตองคิดวิจัยศึกษา” (เสนห จามริก)
“สิทธิ ชุมชน หมายถึง สิทธิรวมเหนือทรัพยสินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึ่งทําหนาที่ดูแลรักษาปาเทานั้น
จึงจะมีสิทธิใชและไดประโยชนจากปา โดยนัยนี้สิทธิชุมชนใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อ
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ...ชุมชนสามารถใชอํานาจออกกฎเกณฑโดยคํานึงถึง ความเปนธรรมในสังคม เปน
สําคัญตัวอยางเชน ชุมชนหลายแหลงมีกฎเกณฑอนุญาตใหแตละเฉพาะครัวเรือนที่แตงงานใหมและยากจนเทานั้นจึง
จะมีสิทธิตัดไมเพื่อใชสวนตัว ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีจะไมไดสิทธิอันนั้น” (ยศ สันตสมบัติ)
โครงการวิจัย “สิทธิชุมชนทองถิ่น จากจารีตประเพณีสูสถานการณปจจุบัน: การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทาง
นโยบายสิทธิชุมชนทองถิ่นในประเทศไทย” คนพบวา “สิทธิ” เปนสิ่งที่มนุษยไดมาดวยการตอสูกับธรรมชาติและ
เพื่อนมนุษยดวยกัน “สิทธิ” จึงเกิดมีขึ้นไดดวยการเคลื่อนไหวทางสังคม ดวยการตอกรกับสถาบัน และดวยการ
เรียกรองตอสูกับอํานาจรัฐ “สิทธิชุมชน” ไมอาจมีขึ้นได ถาไมมีผูคนและชุมชนที่ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ชุมชน”
“…สิท ธิ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ สิ ทธิ ใ นการพิทั ก ษ รัก ษาวั ฒ นธรรมและสิ่ง แวดล อ ม
ตลอดจนสิทธอื่นๆ อันเกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูโดยไมถูกรุกล้ําลวงเกิน เกี่ยวของกับความสามารถในการพึ่งตนเอง
ของชุมชนของตน” (เสกสรรค ประเสริฐกุล)
ดังนั้น สิทธิชุมชนใหความสําคัญกับผูที่พึ่งพาอาศัยทรัพยากรเพื่อความอยูรอดของชุมชนเปนอันดับแรก
ชุมชนตั้งอยูบนฐานทรัพยากรชุมชนในการดํารงอยู ซึ่งทรัพยากรชุมชน (Community Resources) หมายถึง สรรพ
สิ่งที่อยูในชุมชน ซึ่งอาจจะแบงออกเปน 3 องคประกอบใหญๆคือ
1) ทรัพยากรชุมชนทางชีวภาพ ไดแก มนุษย สัตว พืช และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
2) ทรัพยากรชุมชนทางกายภาพ ไดแก ทรัพยากรตามธรรมชาติ คือ ดิน น้ํา แรธาตุ ปาไม พลังงาน อากาศ
และแสง
3) ทรั พ ยากรที่ ชุ มชนสร า งขึ้ น ได แก สิ่ งก อสรา ง โบราณสถาน ศิล ปกรรม ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญา กลุม และองคกรชุมชนตางๆ เปนตน
การใช ป ระโยชน จ ากทรั พยากรเพื่ อความอยูร อดชุมชน ซึ่งชุมชนตองรว มกัน รักษาทรัพยากรชุมชนให
สามารถดํารงอยูได ทั้งนี้การมีสิทธิชุมชนตอฐานทรัพยากรชุมชนนั้น มีอยูดวยกัน 2 สวน คือ สิทธิภายใน นั่นคือ การ
จัดความสัมพันธตอการใชทรัพยากรของสมาชิกในชุมชนและสิทธิภายนอก ซึ่งก็คือ การอางสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและดําเนินการปกปองฐานทรัพยากรไมใหภายนอกเขามาทําลายหรือมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
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ใชทรัพยากรที่สงผลกระทบตอการดํารงอยูของชุมชน การดูแลรักษาทรัพยากรชุมชนจึงขึ้นอยูกับชุมชนเปนหลัก
เนื่องดวยชุมชนมีความสามารถในการเขาถึงการใชประโยชน การกําหนดแนวทางดูแลรักษา ใหเขากับวิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาทองถิ่น บริบทของชุมชน ทําใหการดูแลรักษาทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตทั้งนี้ก็ตองอาศัยความ
รวมมือจากฝายตางๆ และการยอมรับสิทธิชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการในการจัดการทรัพยากรชุมชนให
เปนไปไดดวยดี
ในแงของระบบกฎหมายแลวประเด็นสิทธิชุมชนยังปรากฎในหลักกฎหมายสําคัญ กลาวคือมีประเด็นสิทธิ
ชุมชนตามกฎหมายในประเทศในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดรับรองสิทธิ
ชุมชน ตามมาตรา 66 และมาตรา 67 โดยไดแบงชุมชนออกเปน 3 ประเภท คือ ชุมชน ชุมชนทองถิ่น และชุมชน
ดั้งเดิม ซึ่งสงผลใหสิทธิชุมชนที่ไดรับความคุมครองในปจจุบันกินความกวางมากกวากลุมคนที่อาศัย อยูในอาณา
บริ เ วณเดี ย วกั น เท า นั้ น แต ยั ง รวมถึ ง กลุ ม คนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี ความเป น อยู ผลประโยชน หรื อ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ในมาตรา 66 มีเจตนารมณ ในการยอมรับบทบาทชุมชนทองถิ่น ศักยภาพความเขมแข็ง
และภูมิปญญาของชุมชนในการมีสิทธิและอํานาจรวมกับรัฐเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น
มาตรา 67 มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมในการอนุรักษบํารุงรักษา และไดรับ
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อพิจารณาในวรรคแรกจะพบวาเปนการใหสิทธิแกปจเจกบุคคลทั่วไปใน
การดํ ารงชี วิต อยู ในสิ่ งแวดล อมที่ ไมกอให เกิดอัน ตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภ าพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งสิทธิในการมีสวนรวมกับชุมชนและรัฐในการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและพิทักษสิทธิดังกลาวนี้ และยังเนนย้ําถึง
หลักประกันวาสิ่งแวดลอมที่ดีนั้นจะไมถูกทําลายจากโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยได
กําหนดใหเ จ า ของโครงการหรื อกิ จกรรมที่ อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุน แรงตอสิ่งแวดลอมมีห นาที่ที่จะตอง
ทําการศึ กษา และประเมิ น ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจ กรรมนั้นเสียกอน และโครงการหรือ
กิจกรรมเหลานั้นจะตองผานการพิจารณาและใหความคิดเห็นประกอบ โดยกระบวนการรับฟงความคิดเห็น จากผูที่
เกี่ยวของจนมีขอยุติเสียกอนจึงจะสามารถดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเหลานั้นได ในวรรคที่สองไดระบุขั้นตอนกอน
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม และในวรรคที่สามไดใหสิทธิ
แกชุมชนในการฟองรองหนวยราชการที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ปรากฎวามิไดมีการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 1 และ
วรรค 2
ดังนั้นรัฐธรรมนูญไดระบุเรื่องสิทธิชุมชนไวอยางชัดเจน แตเมื่อพิจารณาจากกรณีศึกษาจะพบวากลับไมมีผล
ในทางปฏิบัติภายใตแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี และการใชอํานาจรัฐในการจัดการทรัพยากรในรูปของ
สัมปทาน สิทธิชุมชนในระดับกวางอันเกิดจากการเคลื่อนไหวเพื่อตอรองกับอํานาจรัฐและทุนภายใตวาทกรรมการ
พัฒนาของประเทศ เปนการใชอีไอเอเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรมที่ไมเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง ซึ่ง
รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระบบรวม
อํานาจการปกครองและการตัดสินใจไวที่สวนกลางและไมฟงเสียงของชุมชน (กองกรรมาธิการ สํานักเลขานุการ
วุฒิสภา, 2544) ปจจัยเหลานี้สงผลตอสิทธิชุมชนในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรชองชุมชนตาม
กฎหมายตางๆ
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บทที่ 3
สภาพพื้นที่และความมั่นคงทางอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
การศึกษาวิจัยโครงการเรื่อง “การศึกษาเพื่อสรางความมั่นคงทางมนุษย ดานความมั่นคงทางอาหาร
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการปาชุมชนในประเทศไทย” สามารถแบง
ขอมูลพื้นที่ศึกษาออกเปน 2 ประเด็น คือ ปาชุมชนโนนใหญ และประวัติความเปนมาของชุมชนโดยรอบโนน
ใหญ ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.1 ปาชุมชนโนนใหญ
1) ขอมูลพื้นฐานปาชุมชนโนนใหญ

ภาพที่ 2: แสดงภาพถายทางดาวเทียมพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสวัสดิ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่มา: https://www.google.com/maps/place
ปาชุมชนโนนใหญ มีเนื้อที่ 3,040 ไร มีลักษณะเปนพื้นที่สูงลาดเอียงลงสูลําหว ยทับทัน ดานทิศ
ตะวันตกของลําหวย ทําใหเกิดสภาพนิเวศที่หลากหลาย รอบปาเปนพื้นที่ลุมทํานา และหนองน้ําสาธารณะ
ประโยชนของชุมชนตอดวยโนนตั้งหมูบาน ซากพืช ซากสัตวซึ่งเปนปุยสําหรับพื้นที่เกษตรจะถูกชะลางสูที่นา
สงผลโดยตรงใหที่นาอุดมสมบูรณ และปายังไดชวยซับน้ํา ทําใหหนองน้ําสาธารณะมีน้ําตลอดทั้งป น้ําซับ หรือ
น้ําคําทีไหลลงสูหนองน้ํารอบปา และหวยทับทันมีจํานวนถึง 12 แหง
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ปาชุมชนโนนใหญ ตั้งอยูหางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 35 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก ตาม
ถนนสาย ศรีสะเกษ – รัตนบุรี ทางหลวงหมายเลข 225 ดูแลรักษาโดย 12 ชุมชน ใน 2 ตําบล ประกอบดวย
หมูบานในตําบลอีเซ ไดแก บานหนองฮู หมูที่ 3 บานแปะ หมูที่ 4 บานอีเซ หมูที่ 5 บานหนองหนัก หมูที่ 6
บานอีเซใต หมูที่ 7 บานนอยดงเมือง หมูที่ 9 บานโนน หมูที่ 12 หมูบานในตําบลเสียว ไดแก บานเสียว หมูที่
1 บานเสียวหมูที่ 2 บานหนองโน หมูที่ 3 บานหนองมโนรมยหมูที่ 15 และบานหนองขุนศรี หมูที่ 16 อําเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
อาณาเขตติดตอของพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญมีดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ ปาชุมชนโนนลาน ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต
ติดตอกับ บานหนองโน บานหนองมโนรมย บานนอยดงเมือง ตําบลเสียว
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานหนองเรือ ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ลําหวยทับทัน ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
2) การจัดการปาของคนในชุมชน
การจัดการขององคกรชาวบานเพื่อการอนุรักษปาชุมชนโนนใหญ 12 หมูบาน รอบปาชุมชนโนนใหญ
จะแบงเขตการดูแลและรักษาปาของแตละชุมชน โดยจะเลือกตั้งคณะกรรมการปาชุมชนประจําหมูบาน บาน
ละ 12 คน ซึ่งแตละหมูบานจะรวมกันเปนคณะกรรมการรวมกันเรียกชื่อวา “คณะกรรมการชาวบานเครือขาย
ปาชุมชนโนนใหญ” โดยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหมทุก 2 ป
นอกจากกรรมการที่ชาวบานเลือกตั้ง ผูใหญบานและผูชวยใหญบานจะเปนกรรมการโดยตําแหนง
คณะกรรมการเครื อข า ยป า ชุ มชนจะเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารปาชุมชน 1 ชุด จํานวน 11 คน
ประกอบดวย ตัวแทนหมูบานละ 2 คน และประธาน 1 คน คณะกรรมการบริหาร จะทําหนาที่ประสานงาน
แตละงานหมูบานและดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษปา กฎระเบียบ การอนุรักษปาชุมชนโนนใหญ การ
ตากฎระเบี ย บการอนุ รั กษ ป า คณะกรรมการจะจักประชุมชาวบานแตล ะหมูบาน เพื่อระดมความคิดเห็ น
ขอบเขตการใชประโยชนจากปา ขอหาม และบทลงโทษเมื่อไดความคิดเห็นจากแตละหมูบานคณะกรรมการจะ
รวมความเห็นและตราเปนรางกฎระเบียบปาชุมชนโนนใหญขึ้น จากนั้น นํากลับไปประชุมเพื่อขอมติจากขาว
บานแตละหมูบาน เมื่อไดรับฉันทานุมัติจากชาวบานทุกหมูบานแลว จึงตราเปนกฎระเบียบของปาชุมชน และ
กฎระเบียบปาชุมชนโนนใหญ โดยมีการหารือเพื่อปรับปรุงรวมกันระหวางชาวบานอยูเสมอ
3) ชุมชนกับการใชประโยชนปา
เนื่องจากชุมชนรอบปาโนนใหญ เปนชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมายาวนาน ทําใหวิถีชีวิตของชาวบาน เกื้อกูล
ผูกพันอยูกับปาผานการเขาใชประโยชน ทําใหชุมชนสรางวัฒนธรรมที่สัมพันธกับปา ทั้งดานที่เปนการ อนุรักษ
การใชประโยชนอยางตอเนื่อง โดยแบงเขตพื้นที่ปาเพื่อสรางความเขาใจในการใชประโยชนรวมกัน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ปาดอนปูตา เปนปาที่มีอาณาเขตชัดเจน ไมมีใครกลาบุกรุกเพราะถือวาปูตาเปนของรักษา
ประจําหมูบาน โดยมีผูทําหนาที่ติดตอระหวางปูเจากับชาวบาน คือ เฒาจ้ําหรือตาจ้ํา ปาดอนปูตาดังกลาวใน
ปาโนนใหญ คือ ดอนเจาปูปาโนนใหญและดอนปูตาบานตลาด ชาวบานสามารถเก็บหาของปาในปาดอนปูตา
ไดแตไมมีใครกลาตัดไม
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ซึ่งปาดอนปูตามีมาตั้งแตตอนตั้งหมูบานมาจนถึงทุกวันนี้ ปาปูตาเปนสถานที่ตั้งพระภูมิเจาที่
รักษาหมูบานหรือหวยหนอง โดยมีชาวบานใหความศรัทธา ความนับถือ อีกทั้งยังเชื่อถือวาเปนปาที่มรจาปก
ปกษรักษาดูแล โดยชาวบานใหความศรัทธา ความนับถือ อีกทั้งยังเชื่อถือวาเปนปาที่มีเจาปกปกษรักษาดูแล
โดยชาวบานจะเรียกเจาที่ปกปกษดูแลปาวา “เจาปู” ซึ่งชาวบานเชื่อวา เจาปูจะปกปกษดูแลชาวบาน และ
หมูบานใหมีความสงบสุข หรืออาจเรียกไดวา “พระภูมิ” ของหมูบาน ละเมื่อถึงชวงฤดูในการประกอบกิจกรรม
ชีวิตดานตางๆ จึงมีการเซนไหว บอกกลาว เชน กอนจะมีการลงมือทํานา เดือน 6 ของปนั้น ก็จะบอกปูตาหลัง
เกี่ยวขาว หรือไมวาจะเปนงานประเพณีใดก็ตามที่จัดขึ้นในหมูบาน ก็จะบอกกลาวปูตาเพื่อขออนุญาตจัดงาน
(2) ปาปูแฮกนาแฮก คือปาบริเวณปาน้ําซับน้ําคํา ซําบักตู ซึ่งเจาของจนถือวาเปนปูแฮกนา แฮก
ถาตัดไมแลวจะเปนไขไมสบาย ซึ่งปาบริเวณดังกลาว จะมีการทําพิธีกอนฤดูกาลทํานาหรือฤดูกาลเก็บเกี่ยว
บางที่อาจมีศาลเพียงตาอยูดวย ไวเวลาถวายขาวปลาอาหารใหกับผีตาแฮกหรือปูแฮก เวลากอนจะทําพิธีแรก
นาขวัญ ตลอดจนการขอฝน ตามความเชื่อที่เปนภูมิปญญาของชาวบาน
(3) ปาหอเจา พื้นที่ปาบริเวณดังกลาว เปนพื้นที่หาตัดไม หากจะใชไมตองทําพิธีขอตัด หากเจา
ไมใหไมสามารถตัดได
(4) ปาหินจอกอ ชาวบานนับถือหินจอกอวาเปนหินศักดิ์สิทธิ์ ปาบริเวณหินจอกอหามตัดโดย
เด็ดขาด ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของหินจอกอเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษปาตนน้ําของหวยทับทัน ตอมาหินจอ
กอถูกทําลายโดยกลุมขุดหินลูกรัง เปนผลทําใหความเชื่อคลายลง
(5) ปาวัดอภัยทาน อยูบริเวณบานอีเซและบานหมาจอก
(6) ปาชา อยูบริเวณบานหนองฮู ตําบลอีเซ ปจจุบันวัฒนธรรมของชาวบานเปลี่ยนไปจากที่เคย
เผาคนตายในปาชาเปนเผาในทีนา เพราะถือวาผืนนาเปนสถานที่ที่บรรพบุรุษเคยบุกเบิกและทํามาหากินมา
กอน เมื่อทานไมมีชีวิตอยูแลว ก็ควรใหอยูในผืนนาแผนดินเดิม หรือบางหมูบานไดเปลี่ยนมาเผาศพดวยเมรุที่
วัดประจําหมูบานแทน
4) พื้นที่ใชประโยชนตามสภาพปา
ดวยลักษณะปาชุมชนโนนใหญเปนปาผสมประกอบดวย ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปา
บุงปาทาม ลักษณะพืชพรรณจึงมีความหลากหลายตามสภาพปา อาทิ เขล็ง นาบาก กระบก ตะแบก พันซาด
มะคาแต อะลาง ประดู เปนตน ซึ่งเปนไมที่อยูในเขตปาดิบแลงและเบญจพรรณ ในปาเต็งรังเปนเขตพื้นที่มี
หนาดินตื้น ดินชั้นลางเปนหินลูกรัง ไมสําคัญ ไดแก ไมเต็ง ไมรัง ไมเหียง ไมตะแบก ในขณะที่ในเขตพื้นที่ลุม
ริมน้ําซึ่งเปนปาบุง ปาทาม พืชหลักทั่วไปเปนไมหวา ไมสะแก เสียว ตนจิกน้ํา เปนตน นอกจากนี้ยังมีไมพุม
ไมลมลุกและไมเถาอีกเปนจํานวนมาก จนชุมชนสามารถแบงพื้นที่ใชประโยชนตามสภาพปา ประกอบดวย
1) ปาใชสอย มีไมสําหรับใชสอย ทํารั้ว ทําฟน ฯลฯ
2) ปาเก็บเห็ด โดยเห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดปลวก (เห็ดโคน) ซึ่งจะมีอยูทั่วไปบริเวณปายาง ในขณะที่
บริเวณชายปา เห็ดเหลานี้จะมีมากในบริเวณปาเห็ดหนองบังและปาเห็ดปลารา ซึ่งเปนสวนที่อยูในใจกลางปา
โนนใหญ
3) ปาหนอไม อยูบริเวณชายปาดานทิศตะวันตกเลียบชายฝงหวยทับทัน
4) ปาไมผล ซึ่งจะมีพืชผัก และผลไมตางๆ เชน เขล็ง มะคอ (ตะครอ) มะผีผวน มะหวด หมากหมอ
ซึ่งจะหาเก็บไดจากปาชายฝงหวยทับทัน สวนผักและมันพันธุตางๆ จะหาเก็บไดทั่วทั้งปา
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ปาโนนใหญยังอุดมสมบูรณไปดวยสมุนไพรนานาชนิด และเถาวัลยปาหลายชนิด ที่สามารถนํามา
ทําตัวยารักษาโรค และทําหัตถกรรมพื้นบาน นอกจากนี้ปาแหงนี้ยังอุดมไปดวยแมลงกินไดจํานวนมาก อาทิ ไข
มดแดง แมงจินูน จิ้งหรีด บึ้ง ตั๊กแตนชนิดตางๆ แมลงบางชนิด เชน ไขมดแดง ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับ
ชุมชนอีกอยางหนึ่ง (ดังแสดงในภาพที่ 2)

ภาพที่ 3: แสดงถึงอาหารที่สามารถหาไดในพื้นที่ใชประโยชนจากปาชุมชนโนนใหญ
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5) กฎระเบียบปาชุมชนโนนใหญ
1. หามเขาไปตัดไมในเขตปาชุมชนโดยพลการ ผูฝาฝนที่ไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการปาชุมชน
จะถูกปรับ 500 บาท
2. ไมที่สวนบุคคลครอบครองที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ขึ้นไป หากตองการใชตองขอ
อนุญาตกรรมการปากอน
3. การตัดไมใหญ ตามขอ 2 ตองจายคาบํารุง ตนละ 10 บาท
4. ผูถางและเผาปาในเขตปาชุมชน มีโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป
5. หามลาสัตวในเขตปาชุมชน ผาฝนปรับ 500 บาท ขึ้นไป
6. หามนํารถเข็นเขาไปเก็บฟนในปาชุมชนโนนใหญ ยกเวนใชในงานศพ เพื่อใหชาวบานไดตระหนักถึง
คุณคาของไมที่นํามาทําฟน และการใชฟนอยางประหยัด
7. การหาของปาสามารถหาไดแตหามหาเพื่อการคา เชน เถาวัลย
8. สามารถนําสัตวมาเลี้ยงในปาไดแตหามโคนลมตนไมเพื่อเอาใบใหสัตว
9. กรรมการรักษาปาทําผิดจะถูกปรับตามกฎระเบียบ
10. หากมีผูฝาฝนกรรมการรักษาปาจะใชวิธีเจรจากับคูกรณี ถาตกลงกันไมไดจะดําเนินการตาม
กฎหมาย
ผูฝาฝน จะมีโ ทษ 3 ขั้น ตอน คือ ครั้งแรกตักเตือน ครั้งที่สองปรับ ครั้งที่สามสง ใหเจาหนาที่รัฐ
ดําเนินการตามกฎหมาย รายไดขากการปรับจะนําเขากองทุนปาชุมชนโนนใหญเพื่อใชในกิจการเกี่ยวกับการ
อนุรักษฟนฟูปา เชน กรณีไฟไหมปา
การใชประโยชนจากปาชุมชนแหงนี้หาใชมีเพียงแตชาวบานที่เปนกลุมผูดูแลรักษาปาเทานั้น ยังมี
ชุมชนที่อยูตางถิ่นหางไกลออกไป เชน อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ตางก็มา
ใชประโยชนจากปาผืนนี้หาอาหาร ยาสมุนไพร และไมใชสอย ซึ่งชุมชนรอบปาโนนใหญก็ไมไดอางสิทธิของการ
ดูแลรักษาเพื่อหวงหามหรือเรียกเก็บสิทธิประโยชนจากการดูแลรักษาปาแตอยางใด ชุมชนรอบปาชุมชนโนน
ใหญ ยังคงรักษาวิถีแหงการแบงปน ผูกพัน ตามวัฒนธรรมชุมชน เพียงแตทําเพื่อการประชาสัมพันธใหชุมชน
ตางถิ่น รูกฎระเบียบของการใชปาและดูแลควบคุมไมใหฝาฝนกฎระเบียบสังคมรวมกันเทานั้น
6) ขอมูลพื้นฐานของชุมชนและประชากร
6.1) ลักษณะทางกายภาพ
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณแบงเขตการปกครองจากอําเภออุทุมพรพิสัย จัดตั้งเปนกิ่งอําเภอเมื่อวันที่
30 เม.ย.2537 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ หางจากตัวจังหวัดตามเสนทางหลวงหมายเลข 226
และ ทางหลวงศรีสะเกษ - สมปอยนอย-รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร รวม 5 ตําบล
80 หมูบาน และไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550
(ดังแสดงในภาพที่ 3)
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ภาพที่ 4: แสดงอาณาเขตการปกครองตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
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6.2) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
เปนที่ราบลุมแมน้ํา และมีพื้นที่เปนที่ราบสูงดินเปนดินรวนปนทราย พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ที่เหมาะ
แกการเกษตรอยางยิ่ง
6.3) คําขวัญอําเภอ
ถิ่นชนสองเผา ปลูกขาวมะลิหอม พรอมผาไหมงาม หัตถกรรมเลื่องลือ
ฝมือธูปสวย คนรวยน้ําใจ ปาโนนใหญล้ําคา ปลอดสุรางานบุญ
6.4) จํานวนหมูบาน (เขตการปกครอง)
ตําบลเสียวเปน 1 ใน 5 ตําบล ในเขตอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ อยูหางจากที่วา
การอํ าเภอโพธิ์ ศรีสุ ว รรณ ประมาณ 3 กิ โ ลเมตร แยกตามการแบงเขตการปกครองมีห มูบานทั้งหมด 17
หมูบาน ดังนี้
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

1
2
3
4
5
6

บานเสียว
บานเสียว
บานหนองโน
บานหนองสําโรง
บานหนองแคน
บานสามขา

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

7 บานหนองพระ
8 บานหนองผือ
9 บานตลาด
10 บานหนองขาม
11 บานสามขา 2
12 บานหนองผือ 2

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

13
14
15
16
17

บานหนองเรือ
บานหนองผือบูรพา
บานหนองมโนรมย
บานหนองขุนศรี
บานหนองสําโรงปจจิม

7) สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่
7.1) สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุธ นอกนั้นเปนศาสนาอื่น สวนประเพณีและวัฒนธรรมที่
สําคัญคือ ประเพณีสงกรานต บุญบั้งไฟ และแหเทียนพรรษา สําหรับประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษมาสูลูกหลาน อาทิเชน ประเพณี บุญขาวสาก ประเพณีบุญขาวจี่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีลงแขกเกี่ยว
ขาว ประเพณีขาวประดับดิน ประเพณีรําออ
7.2) สภาพเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของชาวบานในพื้นที่ มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักมีผลผลิตที่สําคัญ
คือ ขาวหอมมะลิและมันสําปะหลัง และอาชีพอื่นนอกเหนือจากนั้นถือเปนอาชีพเสริมที่สรางรายไดใหครัวเรือน
ทั้งอยางสม่ําเสมอหรือบางชวงระยะเวลาของอาชีพนั้นๆ ดังตอไปนี้
(1) อาชีพเกษตรกรรม โดยแบงเปนการทํานาปลูกขาว และการทําไรมันสําปะหลังเปน
บางสวน สําหรับการปลูกขาว พันธุ กข.15 ชาวบานในแถบนี้จะปลูกขาวเจาเปนหลัก โดยเกิดจากลักษณะการ
บริโภคของคนในพื้นที่และราคาขาวเจาราคาดีกวาขาวเหนียว จึงปลูกขาวเหนียวเพียงเล็กนอยเทานั้นหรือบาง
ครัวเรือนไมปลูกขาวเหนียวเลย แตละครัวเรือนจะแบงสัดสวนการขายและการเก็บขาวไวบริโภคตามการลงทุน
ทํานาในแตละป กลาวคือ ถาปไหนลงทุนขาวมาก ขาวที่เหลือเก็บไวก็จะมีนอย แตปไหนน้ําดี ฝนดี ไมตองใช
สินเชื่อในการนําปุยมาใชมาก ปนั้นก็เก็บจะไดเก็บขาวมากกวาขาย การขายขาวจะไมขายหมดในทีเดียว จะ
ขายเพื่อใชหนี้จากการลงทุน และทยอยขายเมื่อตองการรายไดมาใชจายภายในครัวเรือน ทั้งในชวงปกติหรือ
ฉุกเฉิน เพราะบางครัวเรือนไมมีรายไดอื่นนอกจากการขายขาว จึงจําเปนตองมีขาวเปนสินคาไวขายในยาม
จําเปน สวนพืชไรที่พื้นที่แถบนี้ปลูกคือ มันสําปะหลัง จะปลูกในชวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว โดยพื้นที่แหงนี้ทํานา
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ปละ 1 ครั้ง เนื่องจากน้ําที่ใชในการทําการเกษตรมาจากชองทางเดียวคือ น้ําฝน นอกเหนือจากการปลูกหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวแลว บางครัวเรือนที่มีพื้นที่นาเปนลักษณะพื้นที่ดอนสูงไมเหมาะแกการปลูกขาว จะปลูกมัน
สําปะหลังตลอดทั้งป
(2) อาชีพเก็บหาของปา ถึงแมการเก็บเห็ด หนอไม แมลง และผักตางๆ ภายในปาชุมชน
โนนใหญ จะเปนประโยชนเพื่อในการบริโภคมากกวาการขายแลวนั้น แตถาชวงไหนที่ฝนตกตามฤดูกาล ปามี
ความชุมชื่น ทําใหอาหารในปามีความอุดมสมบูรณ ชาวบานที่เขาเก็บหาของปาไดอาหารจากปาออกมาใน
จํานวนมาก ระบบการขายก็จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งจากบุคคลภายนอกหรือจากชาวบานในระแวกใกลเคียง ที่
คอยมารอรับถามซื้อ ซึ่งถือวาเปนอีกชองทางอาชีพเสริมรายไดใหกับครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
(3) อาชีพรับจาง หนุมสาววัยแรงงานในชุมชน ออกไปรับจางนอกพื้นที่เปนจํานวนมาก ทั้ง
ในกรุงเทพมหานคร และเมืองอุตสาหกรรมหลัก เชน อยุธยา สมุทรปราการ ชลบุรี เปนตน แตเมื่อถึงชวงทํา
การเกษตร เดิมจะลางานมาเพื่อชวยทางบานดํานา เก็บเกี่ยว แตในระยะหลังจะเปลี่ยนเปนการสงเงินมาแทน
เพื่อใหครัวเรือนที่อยูที่บานจางคนในชุมชนหรือนอกชุมชนมาเปนแรงงานแทนตนและครอบครัว แตในชวง 2 ปที่
ผานมา ที่ในพื้นที่เปลี่ยนระบบการทํานาจากการนาดําเปนนาหวาน ทําใหชาวบานในพื้นที่ไมตองจางคนมาชวย
ทํานา สามารถหวานเองใหเสร็จไดภายในเวลาไมกี่วัน เมื่อเทียบกับแตกอนที่การดํานา ใชเวลา 15-20 วัน
(4) อาชีพหัตกรรม การทอผาไหม ยังพบเห็นไดภายในชุมชน โดยสวนมากจะเปนกลุม
ผูสูงอายุที่ยังทอผากันอยู โดยมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม สาวไหม ปนไหม และขั้นตอนการทอ ซึ่งบางครัวเรือน
ในชุมชนยังสามารถทําไดครบตั้งแตกระบวนการแรก บางครัวเรือน มาเริ่มผลิตเองในขั้นตอนการปนไหม และ
ทอผา โดยมีทั้งคนภายในและภายนอกชุมชนเปนลูกคา โดยผาไหมจะขายดีในชวงเทศกาลงานสําคัญตางๆ โดย
ขายเมตรละ 800 บาท แลวแตความยากงายของลาย และความสนิทสนมคุนเคยกัน ถือเปนอาชีพรายไดเสริม
ที่ทํารายไดดีอีกอาชีพหนึ่งของคนในพื้นที่
8) สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1) การคมนาคม
เส น ทางการคมนาคมจากตํ า บลเสียวไปยังตัว จังหวัดศรีส ะเกษ เปน ถนนลาดยาง การสัญ จร
สะดวก ระยะทางจากตําบลเสียว - จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 35 กิโลเมตร และ เปนเสนทางไปสูอําเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร นอกจากนี้ยังเปนเสนทางศูนยกลางไปสูตําบลอื่นๆ ไดงาย
การเดินทาง เดิมมีรถโดยสารประจําทางวิ่งระหวาง ศรีสะเกษ – รัตนบุรี ใหชาวบานไดใชบริการ
เขาไปติดตอราชการ ไปโรงพยาบาล ไปซื้อของที่ตลาดศรีสะเกษ แตปจจุบัน รถประจําทางถูกเปลี่ยนเปนรถตู
โดยสาร 15 ที่นั่ง โดยเริ่มวิ่งตั้งแตเวลา 06.00 – 18.00 น. เปนการวิ่งสวนกันระหวางเลขคู หมายถึง รถจะ
ออกในเวลา 06.00 น. 08.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. 16.00 น. และ 18.00 น. สลับกันทั้งขาไปจาก
ศรีสะเกษ-รัตนบุรี และ รัตนบุรี – ศรีสะเกษ โดยคาโดยสารรถตู ราคา 40 บาท/เที่ยว
2) การไฟฟา
ตําบลเสียวมีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกหมูบาน
3) ระบบประปาหมูบาน
ชาวบานตําบลเสียวใชน้ําผานระบบประปาหมูบาน โดยมีแหลงน้ําขนาดใหญอยูหมู 16 บานหนอง
ขุนศรี (หมู 1 บานเสียว เดิม) เปนอางเก็บน้ําในการผลิตประปาใชภายในชุมชน เดิมบริเวณนี้เปนสระที่
ชาวบานสามารถลงไปใชประโยชนในการหาสัตวน้ํา แตเมื่อแหลงน้ําแหงนี้ถูกใหเปนแหลงน้ําประปา จึงมีการ
ลอกคลองทําใหลึกขึ้นและหามลงไปจับสัตวน้ําเชนแตกอน มีแหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก หวยทับทัน คลองเสียว
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4) ที่ดินและการใชประโยชน
เอกสารสิทธิของชาวบาน ทีทั้งเอกสารที่เปน ฉโนด นส.3 ก. สค.1

3.2 ประวัติความเปนมาของชุมชนโดยรอบโนนใหญ
ประชากรรอบปาโนนใหญ เปนกลุมชนชาวลาว บรรพบุรุษดั้งเดิมอพยพจากเวียงจันทร โดยอพยพมา
พรอมกับพระยาตาและพระวอราชภักดี ชวงป พ.ศ. 3211 – 3241 การอพยพครั้งแรกมาตั้งหลักแหลงที่
จังหวั ดหนองบัว ลํา ภู และหนี การติ ดตามโจมตีของพระเจาศิริบุญ สาร มาจนถึงบานทุง (อ.สุว รรณภูมิ ใน
ปจจุบัน) จากนั้นขามแมน้ํามูล เดินทางตามสายหวยทับทันมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เปนชุมชนปจจุบัน ชุมชน
ยุคแรกบริเวณปาโนนใหญไดแก บานเสียว บานสามขา บานแปะ ตอมาในป พ.ศ. 2435 ขยายเปน บานหนอง
โน บานหมาจอก บานอีเซ บานแปะ บานหนองหนัก ซึ่งรวมเปน 5 หมูบานอนุรักษปาโนนใหญในปจจุบัน การ
เลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ มีปจจัยหลัก คือ ใกลสายน้ําใหญ ทั้งแมน้ํามูลและหวยทับทัน ใกลปาดงดิบใหญ คือ
ปาโนนใหญ เพื่อชาวบานจะไดพึ่งพาแหลงอาจากแมน้ํามูล หวยทับทัน และจากปาโนนใหญ
ในตอนแรกที่อพยพมาพื้นที่หมูบานตั้งอยูหางจากพื้นที่ปาที่เห็นในปจจุบัน ตอมาเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น
หมูบานจึงขยายเขาไปตั้งอยูในบริเวณที่ลาดเนินสูง ซึ่งเปนพื้นที่ปา ซึ่งตอมาหมูบานนั้นไดรางไปเพราะโรค
ระบาด จึงอพยพไปตั้งบานเรือนในที่ใหม ซึ่งไมไกลจากที่เดิมมากนักและยังอยูติดตอกับเขตปาจนถึงปจจุบัน
นั้นคือบานหนองโน หมู 3
บานหนองโน หมู 3 แยกออกมาจากบานเสียว เมื่อป 2415 โดยการนําของพอใหญคําปาน และแม
ใหญสิงหคํา บัวศรี (นามสกุลตอนหลัง สมัยนั้นยังไมมีนามสกุล) ยายออกมา 3 ครัวเรือน มาทําเถียงนาอาศัย
สาเหตุที่แยกออกมา เพราะมาทํานา และใกลแหลงน้ําธรรมชาติชายปาเดิมบริเวณนี้เปนทุงหญาใหญ ออกมา
ถางปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่นา ซึ่งตอนแรกที่มาไมไดมาเพื่อตั้งเปนบาน ออกมานอนเฝานาเฝาควาย แตกอนตอง
นอนเฝาถาไมอยางนั้น จะมีเสือมากินวัวควายที่เอามาใชไถนา อยูแบบนั้นหลายป จนอพยพตามกันออกมาจาก
บานเสียว เปน 6-7 ครัวเรือน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวนมากคนที่ออกตามกันมาจะเปนเครือญาติกัน และตั้งเปน
บานหนองโน หมูที่ 3 (ตอนนั้นมีบานเสียว หมู1, หมู 2) ชื่อบานหนองโนเปนชื่อเดิมที่ตั้งมาตั้งแตสมัยกอน
เนื่องจากที่บริเวณแหงนี้มีตนโสน และมีคันคูน้ําอยู โดยตนโสนออมคันคูอยู จึงตั้งชื่อบานตามลักษณะนั้นคือ
บานหนองโน จัดตั้งอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 2434 และในป 2451 เปนปแรกที่มีลูกหลานที่เกิดขึ้นในบาน
หนองโน
และในป 2542 บานหนองโนหมู 3 ไดแยกออกเปนบานหนองมโนรมย หมู 15 สาเหตุที่แยกเพราะ
เปนชวงดีมีโอกาสที่จะแยกได เพราะชวงนั้นเปนชวงจัดตั้งกิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หมูบานอื่นใกลเคียงแยกตัว
ออกเยอะเชนเดียวกัน นายสมัย ราชเจริญ ผูใหญบานในขณะนั้น กลาวถึงสาเหตุที่ใหแยกหมูบานออกไปอีก
หนึ่งหมูวา ถาไมแยกหมูบานออกมา ถาขอทางคอนกรีตในหมูบานจะไดเพียงหมูละ 50 เมตร บานหนองโนก็
จะได 50 เมตร เทานั้น แตถาแยกหมูบานออกมาอีกหนึ่งหมูบาน จากที่จะไดเพียง 50 เมตร ก็จะกลายเปน
100 เมตร ซึ่งมีชาวบานที่เห็นดวยและไมเห็นดวยโดยกลาววาที่ผูใหญบานอยากแยกหมูบานออกอีกหนึ่งหมูนั้น
เพราะขี้เกียจปกครอง แตหลังจากที่แยกหมูบานออกมาแลวก็เห็นถึงประโยชนและเจตนารมณความตั้งใจดีของ
ผูใหญบานจนถึงทุกวันนี้ 1
0

1

นายสมเดน บัวศรี หนึ่งในผูนําชุมชน ไดรับการยกยองใหเปนปูตาของคนตําบลเสียว (สัมภาษณ 16 มิถุนายน 2557 )
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3.2.1 ปาโนนใหญ ปาใหญของชุมชน
จิรวรรณ อยูเกษม (2543) ไดกลาวถึงลักษณะทางกายภาพของปาโนนใหญ จากการศึกษาพบวา
พื้นที่บริเวณปาโนนใหญเปนปาที่มีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทองถิ่น อยูในเขตจังหวัด
ศรีสะเกษ ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดติดกับอาเขตจังหวัดสุรินทร ลักษณะปาโนนใหญ มีทั้ง
สวนที่เปนปาดง คือ ปาดิบแลงและปาเบญจพรรณแลง กับปาโคกสลับเปนหยอมๆ สวนดานตะวันตกบริเวณที่
ลุมติดกับหวยทับทัน จะเปนปาบึงน้ําจืดหรือปาริมน้ํา หรือปาบุงปาทามตามที่ชาวบานเรียก
ลักษณะพืชพันธุธรรมชาติ จากคําบอกเลาของชาวบาน หลักฐานของตนไมที่เหลืออยูและลักษณะ
โครงสรางของปาที่ปรากฏนั้น ปาโนนใหญในอดีตเปนปาที่อุดมสมบูรณ ตามลักษณะของปาดิบแลง ปาเบญจ
พรรณ ตนไมที่สําคัญไดแก ไมยางนา ซึ่งมีกระจายอยูทั่วไป ไมกะบาก กะบก ตะแบก พันชาติ ประดู แดง
มะคา อะลาง แต ฯลฯ เปนพืชชั้นบนขึ้นเบียดเสียดกันหนาแนน ปกคลุมดวยพืชชั้นกลาง และพืชคลุมดินนานา
ชนิด ทั้งสวนที่เปนสมุนไพรและพืชอาหาร พืชใชสอยของมนุษย บางสวนจะเปนลักษณะปาโคกในบริเวณที่มี
ดินตื้นและตอนลางเปนหินลูกรัง ไมสําคัญ ไดแก ไมจิก (เต็ง) ไมฮัง (รัง) ไมเหียง (ชาด) ไมสะแบง สวนบริเวณ
ที่ลุมริมน้ําเปนไมหวา ไมพุมเชน กระทุมน้ํา จิกน้ํา สะแก อินทนิลน้ํา เสียว เปนตน
นอกจากนั้น ศิริหทัย แทนแกว (2548) ไดกลาวถึง การใชทรัพยากรตางๆในปาชุมชนโนนใหญวา
การพึ่งพิงปาของชาวบานแหงนี้ คงไมแตกตางจากชุมชนอื่นๆ มากนัก เพราะสวนใหญ ยังตองพึ่งพิงทรัพยากร
ในชุมชนของตนเองเปนหลัก เชน ทรัพยากรที่ดิน น้ํา และปาไม เปนตน ซึ่งรูปแบบของการเขาใชประโยชนใน
ปา เชน การเก็บเห็ดในชวงฤดูฝน การขุดเผือก มัน หาเศษไมแหงเพื่อเปนเชื่อเพลิงในครัวเรือน และการขุดหา
สัตวเล็กๆ เชน แมลงตางๆ เปนตน เพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งจะเห็นไดวา นอกเหนือจากการใชประโยชน
ที่ มี ต อ ครั ว เรื อ นตนแล ว ชุ ม ชนแห ง นี้ ยั งมี ก ารเอื้ อ อาทรต อชุ ม ชนอื่ น ๆ อีก ด ว ย โดยมี ก ารรวมตั ว อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรปาไมที่มีอยู ชวยกันดูแลปาไม และมีการตั้งกฎระเบียบตสงๆ ในการเขามาใชรวมกันของหมูบาน
เพื่อความคงอยูที่ยาวนานและเปนการฟนฟูปาดวยตัวของมันเอง
รอบพื้นที่ปาโนนใหญเปนพื้นที่ลุมทํานาและมีหนองน้ําสาธารณประโยชน ของชุมชนตอดวยพื้นที่ตั้ง
หมูบาน ทําใหซากพืชซากสัตวซึ่งเปนปุยสําหรับพื้นที่เกษตรกรรมถูกชะลางลงสูที่นา สงผลโดยตรงใหพื้นที่นา
อุดมสมบูรณนอกจากนี้ปาโนนใหญยังไดชวยซับน้ํา ทําใหหนองน้ําสาธารณะมีน้ําตลอดทั้งป น้ําซับหรือน้ําคํา
จากปาโนนใหญ ซึ่งไหลลงสูหนองน้ํารอบปาและหวยทับทัน
3.2.2 ปาโนนใหญกับบริบทยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
อาจกลาวไดวา ปาโนนใหญเอง เปนอีกปาหนึ่งที่หนีวิถีของทุนไมพน จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
ของผูที่ไดศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรของพื้นที่ปาโนนใหญที่ผานมา และจากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
ของผูวิจัยในเรื่องประวัติศาสตรในพื้นที่ปาโนนใหญ พบวายุทธศาสตรการพัฒนาที่เขามาในพื้นที่ตั้งแตแรกเริ่ม
สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรธรรมชาติและคนในพื้นที่อยางมหาศาล ดังนี้
สําหรับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนรอบปาโนนใหญ แมจะมีการบุกรุกเพื่อปรับใหเปนพื้นที่อยูอาศัยพื้นที่
ทํากินแตยังถือวาปามีความสมบูรณอยูมาก โดยปาชุมชนโนนใหญไดเริ่มเสื่อมโทรมและลดขนาดลดเนื่องจาก
การตัดไมทําลายปา และการผลิตเพื่อขาย โดยแบงไดดังนี้
นายสมัย ราชเจริญ ผูนําชุมชน ไดรับการยกยองใหเปนปราชญชุมชน (สัมภาษณ 29 พฤษภาคม 2557)
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1) ชวงป 2476 – 2500 การคาถาน
ปาโนนใหญที่เคยอุดมสมบูรณ ตองพบกับผลกระทบจากนโยบายของรัฐและการบุกรุกของบุคคล
อยางตอเนื่อง เมื่อเสนทางรถไฟไดกอสรางขึ้นถึงหวยทับทัน กลุมกุลีและนายทุนจากตางถิ่นเดินทางมาพรอม
กับรถไฟ ไดเขามาตัดไมเผาถานในเขตปาโนนใหญเพื่อลําเลียงไปจําหนายที่จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯ
ตอมาไดสนับสนุนใหชาวบานเผาถานโดยรับซื้อถานจากชุมชนรอบปาโนนใหญ รวมทั้งการรับซื้อไมแปรรูป
กระทั่งถานราคาตกต่ําลงและไมใหญในปาใกลหมด การคาถานและไมแปรรูปจึงซบเซาลง และในชวงเดียวกัน
นี้ประมาณ ป พ.ศ. 2480 เปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 อาหาร ฝายและเครื่องนุงหมเกิดการ ขาดแคลน
รั ฐ บาลสมั ย นั้ น จึ งส งเสริ มให เ กษตรกรบุ กรุก เบิกขยายที่ดิน ทํา กิน ปลู กพืช ไร เชน ไรออย ไรฝาย ไรขา ว
ชาวบานรอบปาโนนใหญพากันขยายพื้นที่ทํากินเขาไปในปาโนนใหญ ทําใหสภาพปาที่อุดมสมบูรณลดลงอยาง
รวดเร็ว จนกระทั่ง พ.ศ.2497 เกิดภาวะฝนแลง ชาวบานในพื้นที่ไดมีการตั้งขอสังเกตวาที่ฝนแลงซ้ําซากสวน
หนึ่งนาจะเกิดจากการที่ปาถูกทําลายลงมากและรวดเร็ว
2) ป พ.ศ.2504 – 2511 พืชเศรษฐกิจรุกปา
ในพื้นที่มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม เขามา คือ ปอ ไดแพรขยายมาถึงชุมชนปาโนนใหญอยางรวดเร็ว
ประกอบกับชวงนั้นปอมีราคาสูงทําใหชาวบานหวนกลับไปปลูกปอในปาโนนใหญอีกครั้ง ซึ่งขณะนั้นสภาพปา
กําลังเปนปาที่เริ่มฟนคืนสภาพ ไมเล็กไมนอย เริ่มแตกเขียวขจีทั่วโนนใหญอีกรอบ แตเพราะความจนของ
ชาวบานจึงจําเปนตองดิ้นรนตอสูเพื่อปากทองและครอบครัว หลังจากปลูกปอผานไปไดประมาณ 3 ป กลับพบ
ปญหาวาแหลงน้ําหวยทับทันที่ใชเปนแหลงแชตนปอเริ่มเนาเสียสงกลิ่นเหม็น มีปลาลอยตายจํานวนมาก จาก
ปญหาดังกลาว ทุกคนจึงชวนกันหยุดทําไรปอ เพื่อใหสายน้ํา สายชีวิตกลับคืนสูปกติ
และในชวงป พ.ศ. 2511 พืชเศรษฐกิจชนิดใหมที่เขามา คือ มันสําปะหลัง โดยมีที่มาจากจังหวัด
นครราชสีมา ไดแพรขยายเขามาในชุมชนโนนใหญ ชาวบานสวนใหญเห็นวาการปลูกมันนาจะทํารายไดดีกวา
ปอเพราะไมตองแชน้ําไมตองลอก จึงหันมาปลูกมันสําปะหลังขายจํานวนมาก แตไมนานมันสําปะหลังเกิดราคา
ตกต่ํา ทําใหชาวบานเลิกปลูกมันสําปะหลังและปลอยที่ดินกลายเปนปาฟนคืนสภาพอีกครั้ง โดยไมหวนกลับ
เขาไปทําไรอีกเลย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การเขามาของการพัฒนาในพื้นที่ปาโนนใหญที่กลาวมานั้น
เปนชวงเดียวกับนโยบายการพัฒนาประเทศสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต ปพุธศักราช 2500 เปนตนมา ที่มีการ
สงเสริมการปลูกเศรษฐกิจเพื่อการสงออก ไดแกปอและมันสําปะหลัง ทําใหชาวอีสานหันมาปลูกปอและมัน
สําปะหลังเปนจํานวนมาก โดยลดพื้นที่การปลูกขาวทํานาไวกิน ปาไมทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณในพื้นที่ถูก
ทําลาย ดินเสื่อมคุณภาพ เพราะใชปุยเคมี น้ําเนาเพราะแชปอ และน้ําไมพอใช หนี้สินก็มากเพราะตองใช
คาใชจายมากในการปลูกเพื่อขาย แตก็ถูกกดราคา
3) ชวงป พ.ศ. 2512 - 2530 การไถปา ขุดหินลูกรังเพื่อพัฒนาชุมชน
มีการกอสรางทางหลวงสายศรีสะเกษ – อุบลราชธานี บริษัทผูรับเหมากอสรางไดเขามาขุดหิน
ลูกรังเพื่อไปสรางเสนทางดังกลาว และในปตอมาหนวยงานสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) เขามาขุดหิน
ลูกรัง เพื่อสรางเสนทางสายอีเซ-โนนลาน หลังจากนั้น ก็มีหนวยงานราชการและกลุมบริษัทผูรับเหมา ทยอย
กันเขามาขนหินลูกรัง การขนหินลูกรังทําใหเสนทาง ถนนเสียหาย ชาวบานไดเรียกรองใหผูรับเหมาสรางทางให
หลังจากการขนหิน เสร็ จในแตล ะป บางบริษัทก็ไมทําการซอมใหตามตกลงไว หรือซอมใหก็ไมดีเทาที่ควร
ประมาณ ป 2529 การขนหินลูกรังทําใหปาเสียหาย แหลงน้ําตื้นเขิน ชาวบานและครูจึงไดรวมกันตรวจสอบ
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และพบวา การเขาขุดหินลูกรังไมไดรับสัมปทานแตอยางใดจึงคัดคานจนกระทั่งยุติลง ผลจากการขนหินลูกรัง
นอกจากจะทําใหตนไมในบริเวณบอลูกรังเสียหายแลวยังทําใหลําน้ําสาขาของลุมน้ําหวยทับทัน 2 แหง คือ โสก
ละองและโสกหินจอกลายเปนบอลูกรัง
4) ชวงป พ.ศ. 2514 การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติปาโนนลานหรือปาโนนใหญเปนปา
สงวนแหงชาติ 2
ผืนปาแหงนี้ถูกประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2514 ตามประกาศ
กระทรวงฉบับ ที่ 436 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 38 ตอนที่ 129 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2514
กําหนดใหปาโนนลาน ภายใตแนวเขตตามแผนที่กฎกระทรวง 16,050 ไร เปนปาสงวนแหงชาติ ดวยเหตุผลคือ
ปาโนนลาน มีไมแดง ไมประดู ไมพันชาติ ไมกราด ไมเขล็ง และไมชนิดอื่นๆที่มีคาจํานวนมาก และมีของปากับ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ด ว ย สมควรกํ า หนดให เ ป น ป า สงวนแห ง ชาติ เ พื่ อ รั ก ษาสภาพป า ไม ข องป า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว
1

โดยเขตปาสงวนที่ประกาศไดเกิดการซอนทับกับที่ตั้งของชุมชน ที่กินทํากินและพื้นที่ปาเหลืออยู
ในชวงแรกของการประกาศชาวบานไมทราบถึงสิทธิ และหนาที่เกี่ยวกับปาสงวนแตอยางใด จึงไมมีการขอเพิก
ถอน หรือกันเขตที่ทํากินและที่ตั้งหมูบานออกจากเขตปาสงวน ประกอบกับทางเจาหนาที่ไมมีการจับกุมหรือ
เขมงวดแตอยางใด จึงไมมีความขัดแยงและไมไดคัดคานการประกาศ
5) ชวงป พ.ศ. 2528 สัมปทานปลูกปา
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ อนุมัติใหบริษัทเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ เชาพื้นที่
ปาโนนใหญจํานวน 500 ไร ในราคา ไรละ 10 บาท เพื่อปลูกสวนปายูคาลิปตัส สายพันธุคามาลดูเลซิส เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2528 กรมปาไมอางวา ปาโนนใหญเสื่อมโทรม และนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. 2528
กําหนดใหเอกชนเชาพื้นที่ปาเสื่อมโทรมปลูกสรางสวนปา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
การเชาพื้นที่ของเอกชนกอใหเกิดความขัดแยงกับชุมชนโดยรอบปาโนนใหญ เนื่องจากการเขามาสัมปทานผูเชา
ไดไถปาเดิมทิ้ง พรอมกับขายเนื้อไม และขุดหินลูกรังไปขาย ซึ่งเปนการทํางานที่สวนทางกันกับเหตุผลในการ
เชาที่อางวา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา และตอมาพื้นที่ปลูกปารุกเขาไปในที่ทํากินของชาวบาน ชาวบานที่ไปเลี้ยงวัว
เลี้ยงควายถูกขมขู หามเขาไปเลี้ยงในบริเวณนั้น ชาวบานทั้งตําบลเสียวจึงรวมตัวกันตอตาน ทําลายทรัพยสิน
และบานพักคนงาน และถอนตนยูคาลิปตัส เหตุการณไดบานปลายเมื่อชาวบาน 4 คน ถูกจับแตไดรับการ
ชวยเหลือจาก ส.ส.และทนายความจากอุบลในการวาความให
จากนั้นชุมชนไดรวมกับนักศึกษาคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํารวจปาตาม
หลักเกณฑการกําหนดสภาพปาเปนปาเสื่อมหรือปาสมบูรณ ผลการศึกษาพบวา ปาโนนใหญเปนปาสมบูรณ
ชาวบานและสภาตําบลเสียว จึงรวมกันเสนอเรื่องใหกรมปาไมทบทวนและระงับการใหเชาพื้นที่แตไมไดรับการ
แกไข จึงนําไปสูการชุมนุมประทวง สั่งใหทบทวนสัญญาเชาหลายครั้ง กระทั่งเมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2528
นายณรงค วงศวรรณ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีตัวแทนของ
รัฐบาลเขามาดูพื้นที่ตรวจสภาพผืนปาโนนใหญ พบวาปาโนนใหญยังเปนปาไมที่มีความอุดมสมบูรณมีตนยางนา
2

การเรียกชื่อ ผืนปาแหงนี้วา “ปาโนนลาน” หรือ “ปาโนนใหญ” จากการสอบถามพบวา การเรียกของแตละหมูบานตางกัน
ชาวบานโนนลานก็จะเรียกปาแหงนี้วาปาโนนลาน แตชาวบานที่อยูตําบลเสียวเรียกปาแหงนี้วาปาโนนใหญ แตชื่อที่ประกาศให
เปนชื่อพื้นที่ปาสงวนแหงชาติคือ ปาโนนลาน
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นอยใหญจํานวนมาก และกลาววา ปาโนนใหญไมไดเปนปาเสื่อมโทรมอยางที่ไดรับรายงาน จากนั้นจึงสั่งให
ทบทวนสัญญาเชา และเอกชนยินยอมถอนตัวออกจากพื้นที่ โดยที่สัญญาเชาพื้นที่ปายังคงมีอายุการเชาถึง 28
มีนาคม พ.ศ. 2543
ประสบการณแตละชวงของชุมชนรอบปาโนนใหญ มีการบุกเบิกและถอนตัวออกใหปาฟนสภาพจน
ครั้ ง สุ ด ท า ยที่ ชุ ม ชนร ว มกั น ปกป อ งป า ก อ ให เ กิ ด การรวมตั ว เป น ชมรมอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดลอมตําบลเสียว เพื่อทําหนาที่อนุรักษฟนฟูปาโนนใหญ ตอมาพัฒนาเปนคณะกรรมการชาวบาน
อนุรักษปาโนนใหญ ตั้งแต พ.ศ. 2535 เปนตนมา ซึ่งสามารถแสดงไดเปนแผนภูมิประวัติศาสตรปาชุมชน
ตารางแสดงรายละเอียดประวัติความเปนมาในชวงตางๆ (ตามแผนภูมิที่ 1, ตารางที่ 1 และแผนที่ 1) แสดง
แผนที่เดินดินของหมู 3 บานหนองโน และหมู 15 บานหนองมโนรมย ตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1 แสดงประวัติศาสตรชาวบานและกิจกรรมการตอสูของปาชุมชนโนนใหญ

พ.ศ.2528 – 2543
พ.ศ.2544

- สรางศูนยศึกษานิเวศน โดยการ
สนับสนุนจากสํานักกองทุนเพื่อสังคม (SIF)

พ.ศ.2545

- จัดกิจกรรมบํารุงดูแลรักษาปาชุมชนโดย
คณะกรรมการปาชุมชนโนนใหญ รวมกับ
หนวยงานราชการ โรงเรียน และชาวบาน
- รับรางวัลดีเดนจากโครงการ ลูกโลกสี
เขียว ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

- กรมปาไม อนุมัติสัมปทานปลูก
ป า อยู ค าลิ ป ตั ส 500 ไร รวม
ระยะเวลา 15 ป (2543) เกิ ด
ความขั ด แย งระหว างกรมป าไม
และชาวบานขึ้น

พ.ศ.2535

- ชาวบ า นร ว มกั น จั ด ตั้ ง กลุ ม
ช ม ร ม อ นุ รั ก ษ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมตําบลเสียว ภายใต
ชื่ อ “ป า ชุ ม ชนโนนใหญ ”
(โดยการนําของครู)
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แผนภูมิที่ 1 (ตอ)
พ.ศ.2550

- สรางศาลาศูนยนิเวศนเพิ่มเติม (รายไดจากเงินทอดผาปาของชาวบาน)
- มีการบุกรุกที่ดินปาชุมชนโนนใหญ ดวยการทําไรของชาวบาน 1 ครัวเรือน
- ชาวบานลงรายชือ่ คัดคานและใหเจาหนาที่เขามาตรวจสอบรวมกัน 3
หนวยงาน คือ ปาไม อําเภอ และที่ดิน (ศาลตัดสินจําคุกในป 2556)

พ.ศ.2553

- ไมพยุงในพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญถกู ลักลอบตัด จํานวน 5 ตน

พ.ศ.2554

- มีการจัดกิจกรรมบวชตนไมใหญในปาชุมชนโนนจัด

พ.ศ.2557

- ภาพรวมของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปาชุมชนโนนใหญ คณะกรรมการปาชุมชน
โนนใหญและชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นเปนประจําทุกป เชน วันวิสาขบูชา
นอกจากนี้ยังมีการทําบุญตักบาตรประจําปในเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน,
กิจกรรมปลูกตนไม ใสปุย พรวนดิน, ชวงหนาแลงจะมีการทําแนวกันไฟ, การ
ลาดตระเวนของชาวบานในการดูแลปาตลอดทั้งป (สืบเนื่องจากการลักลอบตัด
ไมพยุง ตั้งแตป 2553 - ปจจุบัน (2557) รวมทั้งสิ้นประมาณ 37 ตน)
- โรงเรี ย นบ า นเสี ย ว จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นในพื้ น ที่ ใ ช ชื่ อ ว า
"กิจกรรมหองเรียนสีเขียว" โดยอาศัยพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญเปนหองเรียนตาม
ธรรมชาติ
- เป ด โอกาสให บุค คลภายนอกได เข ามาศึ ก ษาเรี ย นรู ต ามโอกาสต างๆ เป น
ประจํา

พ.ศ.2555

- จัดตั้งกรรมการปาเพื่อเฝาเวร
ยามปาชุมชนโนนใหญ สืบเนื่อง
จากปญหาการลักลอบตัดไมพยุง
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ตารางที่ 2 แสดงผังประวัติศาสตรชาวบานและกิจกรรมการตอสูของปาชุมชนโนนใหญ
ป

เหตุการณ

พ.ศ. 2311
พ.ศ. 2435

อพยพมาจากเวียงจันทร เริ่มกอตั้งหมูบาน 3 หมูบาน ไดแก บานเสียว บานสามขา บานแปะ
ขยายหมูบานเพิ่ม 4 หมูบาน ไดแก บานหนองโน บานหมากจอง บานแปะ บานหนองหนัก

พ.ศ. 2476 - 2480

การเขามาของการพัฒนาจากรัฐ ไดแก
- เสนทางรถไฟถึงหวยทับทัน
- พอคาเขามาสงเสริมใหชาวบานในพื้นที่เผาถาน ปาโนนใหญถูกทําลายตั้งแตนั้นเปนตนมา
- ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขาดแคลนอาหาร ฝาย และเครื่องนุ งหม รัฐจึง สงเสริมให
เกษตรกรบุกเบิกขยายพื้นที่ทํากิน ปลูกพืชไร ไดแก ไรออย ไรฝาย ไรขาว ชาวบานขยาย
พื้นที่ทํากินเขาไปในปาโนนใหญ ทําใหปาลดลงอยางรวดเร็ว
เกิดภาวะฝนแลง ชาวบานโดยการนําของ กํานันสน ธงชัย เห็นวาฝนแลงนั้นเกิดจากปาที่ลดลงมาก
จึงไดชักชวนใหเลิกทําไร และปลอยพื้นที่ปาใหฟนคืน
ตรงกับชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1
- รัฐสงเสริมการปลูกพืชไรเพื่อการสงออก โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ปอ ไดเขามาในพื้นที่ ปลูกได
ประมาณ 3 ป ชาวบานพบวาแหลงน้ําหวยทับทันที่ใชเปนแหลงแชปอ เริ่มเนาเสีย สงกลิ่นเหม็น
ปลาลอยตายเปนจํานวนมาก ทุกคนจึงชวนกันหยุดทําไรปอ เพื่อฟนคืนสภาพสายน้ําใหกลับสูปกติ
เมื่อปาฟนคืนสภาพ ชาวบานก็หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหมคือ มันสําประหลัง
สรางเสนทางสายอุบลราชธานี – ศรีสะเกษ เกิดการลักลอบของบริษัทผูรับเหมาทยอยเขามาขนหิน
ลูกรังจากปาโนนใหญ ชาวบานพบวาการขุดดินทําใหปาเสียหาย แหลงน้ําตื้นขึ้นจึงรวมกันคัดคาน
กรมปาไม ประกาศใหพื้นที่ปาบริเวณปาโนนใหญเปนเขตปาสงวน ซึ่งทับซอนพื้นที่ตั้งชุมชนและที่ทํา
กินของชาวบาน
ราคาพืชผลตกต่ําทําใหชาวบานชะลอการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่

พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2504 - 2525

พ.ศ. 2512 - 2530
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2528 - 2543

กรมปาไม อนุมัติใหนายทุนเขามาสัมปทานพื้นที่ปาโนนใหญ เพื่อปลูกสวนปายูคาลิปตัส 500 ไร เกิด
ความขัดแยงระหวางกรมปาไมและชาวบานรอบบริเวณปาโนนใหญ โดยหมดสัญญาการสัมปทาน
ป 2543

พ.ศ. 2535

ชาวบานโดยการนําของครูรวมกันจัดตั้งกลุมชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตําบล
เสียว ไดแก “ปาชุมชนโนนใหญ”
เกิดไฟไหมพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญ เนื่องจากสภาพอากาศที่แลงจัด

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - 2542

ชาวบานรวมกันจัดทําผาปาเพื่อสมทบซื้อที่ดินเพิ่มเติม จากผูที่เขาไปทํากินและผูที่ครอบครองที่ดิน
ในขณะนั้น และไดพื้นที่มาทั้งหมด 8 ไร โดยจัดกิจกรรมปลูกปาในพื้นที่ 6 ไร เหลือ 2 ไร กันพื้นที่ไว
ขุดบอน้ํา เพื่อเปนแหลงน้ําของสัตวปา รวมถึงเพื่อความชุมชื้นในพื้นที่

พ.ศ. 2543

- องคการบริหารสวนตําบลเสียว จัดสรรงบประมาณในการขุดบอจํานวน 2 ไร จากที่ดินที่ไดจากการ
จัดทําผาปาของชาวบาน และจัดกิจกรรมปลูกตนไมเสริมเขาไปเพิ่มเติม
- จัดกิจกรรมรักษโนนใหญ ณ วัดปาเจริญธรรม ซึ่งถือเปนปแหงการสิ้นสุดอายุการสัมปทานปา

พ.ศ. 2544

ไดรับเงินทุนจากสํานักกองทุนเพื่อสังคม (SIF) ในการจัดสรางศูนยศึกษาทางนิเวศน

พ.ศ. 2545

คณะกรรมการปาชุมชนโนนใหญ ไดรวมมือกับหนวยงานราชการ โรงเรียน และชาวบาน จัดกิจกรรม
บํารุงดูแล รักษาปาชุมชน จนไดรางวัลดีเดน ดานการสงเสริม ดูแลสิ่งแวดลอม จากโครงการ
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ป

เหตุการณ
“ลูกโลกสีเขียว” ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547
2548

พ.ศ. 2549

- สืบเนื่องจากกระบวนการการจัดการปาชุมชน และกระบวนการเรียนรูทางธรรมชาติ ของนักเรียน
โรงเรียนบานอีเซ จึงมีผูบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจํานวน 8 ไร
- ศูนยศึกษาพัฒนาวนศาสตรชุมชนที่ 10 (ศรีสะเกษ) สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม ไดเขามา
สนับสนุน ในการจัดทําแปลงสาธิตระบวนเกษตร จํานวน 75 ไร
จากการดําเนินงานดานปาชุมชนที่ทําตอเนื่องมาโดยตลอด ชาวบานหนองฮู ตําบลอีเซ ไดรวมกัน
บริจาคพื้นที่เพื่อจัดทําเปนปาชุมชน จํานวน 800 ไร
- กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมภิ าค (ดานปาไม) จังหวัดศรีสะเกษ ไดเขามาดําเนินการ
จัดตั้งปาชุมชน และโครงการหมูบานปาไมแผนใหม ตามแนวพระราชดําริ 72 พรรษา โดยมีหมูบาน
รอบปาชุมชนโนนใหญเขารวมโครงการจํานวน 12 หมูบาน และมีการจัดกิจกรรมการปลูกตนไม
วันวิสาขะบูชาขึ้นทุกป
- องคการบริหารสวนตําบลเสียว สนับสนุนไฟฟาเขาศูนยนิเวศน

พ.ศ. 2553

องคการบริหารสวนตําบลอีเซ ไดจัดสรรงบประมาณในการทําแนวกันไฟรอบปาชุมชน และไดใหการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกยางนา
- สรางศาลาศูนยนิเวศนเพิ่มเติมหลังที่ 2 จากเงินทอดผาปาของชาวบาน
- ป 2550 มีการบุกรุกที่ดินปาชุมชนโนนใหญ โดยการเขาไปทําไรของชาวบานในบริเวณใกลเคียง
1 ครัวเรือน โดยชาวบานลงรายชื่อคัดคานใหเจาหนาที่เขามาตรวจสอบ ไดแก 3 หนวยงาน ปาไม
อําเภอ ที่ดิน ศาลตัดสินจําคุก ในป 2556
ไมพยุงในพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญถูกลักลอบตัด 5 ตน

พ.ศ. 2554

จัดกิจกรรมบวชตนไมใหญในปาชุมชนโนนใหญ

พ.ศ. 2555

เริ่มจัดตั้งกรรมการปามาดูเวรยามเฝาปา จากปญหาเรื่องไมพยุงหายบอยในพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญ

พ.ศ. 2557

ภาพรวมสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปาชุมชนโนนใหญ จะจัดขึ้นทุกป สวนมากจะเปนกิจกรรมที่
ดําเนินเรื่อยมาทุกป เชน ชวงวันวิสาขบูชา คณะกรรมการปาชุมชนโนนใหญและชาวบาน รวมกัน
พูดคุยปรึกษาถึงกิจกรรมที่จะจัดทํากันในปนี้ตามความเหมาะสมของชวงเวลา และสถานการณ
ขณะนั้น เชน กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําป จะจัดในชวงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน กิจกรรม
ปลูกตนไม ใสปุย พรวนดิน เพื่อบํารุงตนไม สวนกิจกรรมหนาแลงจะเปนการรวมกันทําแนวกันไฟ
เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาไฟไหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น เล็ ก ๆ น อ ยเป น ประจํ า ในช ว งหน า แล ง และกิ จ กรรมการ
ลาดตระเวนของชาวบานในการดูแลปาชุมชนโนนใหญตลอดทั้งปจากปญหาไมพยุงถูกลักลอบตัดไป
แลวโดยรวมตั้งแตป 2553 ถึงปจจุบัน (2557) รวมทั้งสิ้นประมาณ 37 ตน นอกจากกิจกรรมใน
ชุมชนแลว ทางโรงเรียนบานเสียว ไดเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนในพื้นที่ โดยใชชื่อวา
“กิจกรรมหองเรียนสีเขียว” โรงเรียนบานเสียว โดยมีหลักสูตรการเรียนรูปาชุมชนโนนใหญทุกป
ตามชวงเวลาที่เหมาะสม และปาชุมชนแหงนี้ยังเปนหองเรียนธรรมชาติ ใหผูคนไดเขาเรียนรูศึกษา
ของบุคคลภายนอกในโอกาสตางๆ เปนประจํา

พ.ศ. 2550
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แผนที่ 1 แสดงแผนที่เดินดินของหมู 3 บานหนองโน และ หมู 15 บานหนองมโนรมย

N

ปาชุมชนโนนใหญ ---------------- ปาชุมชนโนนใหญ ---------------- ปาชุมชนโนนใหญ ---------------- ปาชุมชนโนนใหญ
หนองโน

ศูนยนิเวศฯปาชุมขนโนนใหญ
บานหนองเรือ หมู 13
บานตลาด หมู 9

ศาลาประชาคม
บานหนองโน หมู 3
บานหนองมโนรมย หมู 15
ที่ทําการกองทุน
หมูบาน

วัดปาเจริญธรรม
บานเสียว หมู 1,2

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2076

หลังคาเรือนชาวบาน หมู 3 บานหนองโน
ร้ านค้ าชุมชน / ร้ านขายของชํา,อาหาร

หลังคาเรือนชาวบาน หมู 15 บานหนอมโนรมย
แหลงน้ํา
แผนที่เดินดิน

ปาชุมชนโนนใหญ
หมู 15 บานหนองมโนรมย หมู 3 บานหนองโน

สถานที่สาํ คัญในชุมชน

หมู 1 และ หมู 2 บานเสียว
องคการบริหารสวนตําบลเสียว

N
44

45

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2076
โรงเรียนบานเสียว

1.

หนองเสียวเกา

หนองวะพง

3
8
5
4

หมู 16 บานหนองขุนศรี

6

บานแสง หมู

2.
3.
4.

7
1 2

5.
6.
7.
8.

ศูนยปฏิบัติงานประจําหมูบาน หมู 1
บานเสียว
จุดเรียนรูงานบุญปลอดเหลา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสียว
ที่ทําการกองทุนหมูบาน บานเสียว
หมู 2
ศาลาประชาคม บานเสียว หมู 2
ธนาคารขาวเปลือก บานเสียว หมู 2
โรงงานปุยมูลงาน อัดเม็ด ตราหานคู
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วัด
บาน
เสียว
บานหนองพระ หมู 7
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองสําโรง หมู 4 บานหนองสําโรงปจจิม หมู 17 บานสามขา หมู 6 , 11

หลังคาเรือนชาวบาน หมู 1 บานเสียว

หลังคาเรือนชาวบาน หมู 2 บานเสียว

เสาหลักบาน

สถานที่สําคัญในชุมชน

รานคาชุมชน /รานขายของชํา,อาหาร

แหลงน้ํา

45
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ตารางที่ 3 ประเภทเห็ดและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่ออาหาร
เห็ดปลวก
เห็ดเผาะ
เห็ดระโงกเหลือง
เห็ดระโงกขาว
เห็ดปลวกไกนอย
เห็ดปลวกน้ําแกง
เห็ดไคล
เห็ดถาน
เห็ดมันปู
เห็ดผึ้งขาว
เห็ดผึ้งทาม
เห็ดผึ้งทหาร
เห็ดน้ําหมาก
เห็ดกอ
เห็ดขอน
เห็ดหลังแหล
เห็ดผึ้งขม
เห็ดกับแก

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.



































































































































































































พ.ย. ธ.ค.

จากตารางแสดงถึงชนิดของเห็ดที่มีในปาชุมชนโนนใหญ ซึ่งเปนประเภทอาหารที่ไดรับความนิยม
สูงสุดในการเขาปาเพื่อเก็บหาจากคนภายในพื้นที่และภายนอก จนอาจกลาวไดวา เห็ดถือเปนผลผลิตจากปา
ชุมชนโนนใหญที่มีความสําคัญมากทั้งในการบริโภคและสรางรายไดทางเศรษฐกิจ เชน เห็ดปลวก เห็ดเผาะ
เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง ซึ่งจะมีราคาแตกตางกันไปซึ่งขึ้นอยูกับความนิยมและความสวยงามของลักษณะที่เก็บได ถา
ในชวงตนฤดูกาลที่เห็ดออกในชวงแรกราคาจะสูงและลดหลั่นลงมา สวนในเรื่องความสวยงามจะดูจากความ
สมบูรณของดอกและลักษณะดอกถาเห็ดตูมก็จะขายไดราคาดีกวาเห็ดที่บานแลว ระยะเวลาของการเก็บหาอยู
ในชวง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เปนชวงเดือนฤดูฝน อาหารตามธรรมชาติจะมีความอุดมสมบูรณมาก
ที่สุด โดยชาวบานที่เขาปาเก็บหาเห็ดจะทราบแหลงวาเห็ดแตละประเภท เกิดอยูบริเวณไหน เชน เห็ดไค เห็ด
ระโงก เห็ดปลวก(เห็ดโคน) จะพบทั่วไปบริเวณปายางหรือเลียบชายปา จะพบมากในบริเวณปาเห็ดหนองบัว
ปาเห็ดนามอง ปาเห็ดแหลงตนไมสองสีซึ่งอยูใจกลางปาชุมชนโนนใหญ
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ตารางที่ 4 ประเภทผักและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่ออาหาร
ผักกระโดน
ผักเสม็ดชุน (ผักเม็ก)
ผักสะเดา
ใบชะมวง (ใบหมากโมง)
ผักติ้ว
ผักน้ําใจใคร (ผักอีทก)
ดอกแคขาว (ดอกแคอาว)
ผักเครือเขือง
ใบยานาง
ผักกุมน้ํา
ผักกุมบก (ผักกาม)
ผักจิกนา (ผักกระโดนน้ํา)
ผักสาบ (ผักนางนูน)
หนอไม
เครือหมานอย
ผักมะกล่ําตัน (ผักอีหล่ํา)
ใบขี้เหล็ก
ใบมะกอก
ผักทิ้งถอน (ผักถอน)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.






เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.





พ.ย. ธ.ค.































































ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ











































































































































































จากตารางแสดงถึงผักที่มีในปาชุมชนโนนใหญ พรอมกับระยะเวลาเก็บหา ซึ่งพบวาผักในปาชุมชน
โนนใหญ จะแตกหนอออกใหไดเก็บกันตั้งแตตนปถึงทายป สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแลวแตชนิด และปจจุบัน
ชาวบานไดนําพืชพันธุผักจากปามาเพาะในพื้นที่เกษตรกรรมและบริเวณสวนในบาน เพื่อเปนการลดระยะ
ทางการเขาปาเพื่อไปเก็บผักในปาชุมชนโนนใหญ เชน หนอไม ผักกระโดน ผักสะเดา ผักติ้ว เปนตน สําหรับ
ผักที่เก็บมาจากปาโนนใหญ ชาวบานจะนํามาบริโภคเปนเครื่องเคียงหรือเปนสวนประกอบอาหารเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน แบงปนใหญาติพี่นองขางเคียง ไมไดเก็บเพื่อขายหรือหารายได
ตารางที่ 5 ประเภทพืชกินหัวและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่ออาหาร
มันนก
มันน้ํา
มันแซง
มันนอน
มันเหิบ
กลอย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.
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จากตารางแสดงถึง พืช กินหัวที่มีในปาชุมชนโนนใหญ โดยพืชกินหัวเหลานี้ จะสามารถเก็บกินได
ในชวงหลังฤดูฝน ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ในการเขาปาของ
ชาวบานเพื่อเก็บอาหารประเภทนี้
ตารางที่ 6 ประเภทผลไมปาและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่ออาหาร
คุย (หมากยางเครือ)
ผีผวน
มะมวย
มะดัน
ชะมวง (หมากโมง)
กระบก
มะกอกเกลื้อน (หมากเลื่อม)
มะหวด (หวดขา)
มะกอกน้ํา (หมากแซว)
ลําดวน
คายขาว
มะขามปอม
มะเมา
สมอไทย (สมมอ)
ตะโกนา
หวาชมพู
หวาขี้มด
กระทุม (ตะโกสม)
นมนอย (ตองแลง)
นมแมว (กลวยนอย)
หูลิง
เขล็ง (หมากเค็ง)
ตากวาง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ
เม.ย.

พ.ค.





มิ.ย.



ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.





















พ.ย. ธ.ค.






















































































จากตารางแสดงถึงผลไมปาที่มีในปาชุมชนโนนใหญ และระยะเวลาในการเก็บหา ซึ่งจะพบวา ในชวง
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม จะเปนชวงที่มีความหลากหลายของผลไมมากที่สุดในปาชุมชนโนนใหญ โดยแต
ละชนิดจะออกผลในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-2 เดือน
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ตารางที่ 7 ประเภทสมุนไพรและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่ออาหาร
เลือดกวาง
กําลังเสือโครง
ไมแดง
กําลังเลือดมา
กําแพงเจ็ดชั้น
กําแพงเกาชั้น
พญาหมากฮอง
ออยสามสวน
ขาลิ้น
ตนไครตน
บกคาย
พญาแสงเพชร
หญาปุมเปา
ยางใย
หวดขา
ไขเนา
พังคี
ฝายน้ํา
โดไมรลู ม
เถาวัลยเปรียง
ติ้วหนาม
คายขาว
ครอบจักรวาล
เก็ดลิ้น
นางขมิ้นทอง
พญายา
ทรายเดน
คอแลน
กระดูกใส
กระดูกแตก
อีทก
ขมิ้นเครือ
หนามแทงไรหนาม
มั่ง
หนามกระจาย
มะขามปอม
ตองแลง
นมสาว
เครือหมากแตก

ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.





















พ.ย. ธ.ค.
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ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ชื่ออาหาร
รากคัดเคา
เสาเหลา
ฮังฮอน
หมาวอ
คางควาย
วานแมงมุม
สามสิบกีบ
ตูมกา
นมแมว
เข็มปา
สลิ่ง
มะหมอ
คันของ
เล็บแมว
กลวยนอย
นางหวานปา
ตาลมวน
ออยชาง
ซองแมว
เครือผีผวน
สมัด
ตังติด
ตานกกรด
ฝายสง
สมลม
บุกปา
คางที
ฟาทะลายโจร
พริกผี
เข็มขาว
กระทาง
สมัดใหญ
กามปู
หัวลิง
นมวัว
รากสองฟา
ตนตาลเดียว
กําลังชางสาร
โคคลาน
พวงพี

ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.





















พ.ย. ธ.ค.
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ที่
80
81

ชื่ออาหาร
หลังดํา
กาฝากไมกระบก

ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.





















พ.ย. ธ.ค.




























จากตารางแสดงถึงสมุนไพรที่มีในปาชุมชนโนนใหญ ซึ่งพบวา พืชสมุนไพรมีมากที่สุดและสามารถเขา
เก็บหาใชประโยชนไดทั้งป จากการเก็บขอมูลพบวา ชาวบานบางครัวเรือนยังเขาปาเก็บหาสมุนไพรมาตมดื่ม
เพื่อชวยใหเลือดไหลเวียนดี แกวิงเวียน และอีกหลายคุณสมบัติทั้งเพื่อเปนการบํารุงกําลังและการรักษาอาการ
เจ็บปวย โดยความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ไดรับการถายทอดมาจากรุนสูรุน ซึ่งชาวบานที่เขาปาเพื่อเก็บหาอาหาร
เมื่อเจอพืชสมุนไพรก็จะเก็บนํามาตมกินเก็บไวในกระติกดื่มแกกระหาย
ตารางที่ 8 ประเภทของแมลงและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ออาหาร
อินูน
แมงดา
จิ้งหรีด
ตั๊กแตน
ไขมดแดง
มดแดง (แมเปง)
จิโปม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.



ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.























ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.









พ.ย. ธ.ค.











จากตารางแสดงถึงแมลงที่ชาวบานเขาเก็บหาในปาชุมชนโนนใหญ ซึ่งพบจะพบวา จะเก็บแมลงได
ในชวงหนาแลง เชน เดือนมีนาคมถึงเมษายน และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ซึ่งนอกจากการเก็บหาเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนแลวนั้น แมลงที่กินไดหลายชนิดเหลานี้ยังสรางรายไดเพิ่มเติมใหชาวบานอีกทางหนึ่ง เชน
ไขมดแดง ที่หามาแลวนํามาแบงขายเปนหอ หอละ 10 – 20 บาท หรือขายเปนกิโลกรัมละ 100 บาท
ตารางที่ 9 ประเภทของพืชลําตนใตดินและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3
4

ชื่ออาหาร
กระเจียว
อีรอก
อีลาย (บุก)
วานหาวนอน (ตูบหมูบ)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.









































พ.ย. ธ.ค.

จากตารางแสดงถึงพืชลําตนใตดินและระยะเวลาการเก็บหาในปาชุมชนโนนใหญ ซึ่งพบจะพบวา จะ
เก็บหาไดในชวงฤดูฝน คือตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งพืชลําตนใตดินพบไมกี่ชนิดที่มีในปา
ชุมชนโนนใหญ
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ตารางที่ 10 ประเภทของสัตวขนาดเล็กและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1
2
3

ชื่ออาหาร
แย
กิ่งกา
หนู

ม.ค.



ก.พ.



มี.ค.



ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.















ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.



จากตารางแสดงถึงสัตวขนาดเล็กที่ชาวบานเขาเก็บหาในปาชุมชนโนนใหญ ซึ่งพบจะพบวา สัตวเล็กที่
ชาวบานนํามาเปนอาหารมีเพียง 3 ชนิด คือ แย กิ่งกา และหนู ซึ่งจะพบในชวงหนาแลงจนถึงตนฤดูฝน โดย
เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน
ตารางที่ 11 ประเภทเถาวัลยและระยะเวลาการเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ
ที่
1

ชื่ออาหาร
เถาวัลย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.







ระยะเวลาที่เก็บในปาชุมชนโนนใหญ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.















พ.ย. ธ.ค.




จากตารางแสดงถึ งเถาวั ลย และระยะการเขาเก็บหา ซึ่งจะพบวา ชาวบานสามารถเขาปาเพื่อหา
เถาวัลยนํามาใชประโยชนไดตลอดทั้งป ซึ่งชาวบานหลายครัวเรือนไดนําเถาวัลยมาทําเปนสินคาหัตถกรรมได
อยางสวยงาม จนกลายเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอีกชิ้นหนึ่งที่สรางรายไดใหคนในชุมชน
จะเห็นถึงความหลากหลายของอาหารแตละประเภทที่มีในปาชุมชนโนนใหญ โดยมีอาหารที่สามารถ
พึ่งพิงไดตลอดทั้งป หรืออาหารที่สามารถพึ่งพิงไดเฉพาะชวงบางฤดูกาลนั้นๆ แตกตางกันไปตามธรรมชาติของ
วงจรการเจริญเติบโตของอาหาร
โดยพบวาในฤดูฝน อาหารตามธรรมชาติจะมีความอุดมสมบูรณมากที่สุด และอาหารที่ไดรับความ
นิยมสูงสุดในการเขาปาเพื่อเก็บหาจากคนภายในพื้นที่และภายนอก ซึ่งเปนผลผลิตจากปาชุมชนโนนใหญที่มี
ความสําคัญมากทั้งในการบริโภคและสรางรายไดทางเศรษฐกิจ คือ เห็ดปลวก เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดปลวก
เห็ดผึ้ง ซึ่งจะมีราคาแตกตางกันไปซึ่งขึ้นอยูกับความนิยมและความสวยงามของลักษณะที่เก็บได ถาในชวงตน
ฤดูกาลที่เห็ดออกในชวงแรกราคาจะสูงและลดหลั่นลงมา สวนในเรื่องความสวยงามจะดูจากความสมบูรณของ
ดอกและลักษณะดอกถาเห็ดตูมก็จะขายไดราคาดีกวาเห็ดที่บานแลว และตามมาในชวงทายฤดูฝนจะเปน
หนอไม ที่คอยทยอยออก ใหชาวบานไดประโยชนจากปาชุมชนโนนใหญ สวนในฤดูหนาวความหลากหลาย
ของอาหารจะลดหลั่นลงมา เปนรองลงมาคือฤดูหนาวในชวงตนฤดูกาล จะมีอาหารประเภท มันนก มันน้ํา มัน
แซง มัน นอน มัน เหิบ กลอย และเขาสูฤดูรอน สว นมากอาหารจะเปนประเภทแมลง เชน อินูน แมงดา
จิ้งหรีด ตั๊กแตน ไขมดแดง มดแดง จิโปม นอกจากอาหารที่มีเฉพาะในฤดูกาลยังมีอาหารบางประเภทที่
สามารถเก็บไดทุกฤดูกาลสับเปลี่ยนหมุนเวียนไมขาดสาย คือ อาหารประเภทผักในปาชุมชนโนนใหญ ที่จะ
แตกหนอออกผลใหไดเก็บกันตั้งแตตนปถึงทายป รวมถึงผลไมปา และสมุนไพร ในปาชุมชนโนนใหญ
สําหรับปริมาณอาหารที่กลาวมาทั้งหมดนั้น จะมีปริมาณมากหรือนอยในแตละปขึ้นอยูกับสภาพดิน
ฟาอากาศ ปใดมีฝนมาก ชาวบานที่เขาไปเก็บหาก็จะได เห็ด หนอไม พืชผักตางๆ ในปริมาณมาก แตถาปไหน
ฝนแลง หรือชวงที่ฝนทิ้งชวงนานๆ ปริมาณอาหารจากปาโนนใหญก็จะลดนอยลง
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เมื่อความอุดมสมบูรณของผืนปาโนนใหญก็ลดลง และถูกทําลายมาเรื่อยๆ อาหารที่เคยมีอยางอุดม
สมบูรณก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับ วิถีชีวิตของชาวบานที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ปาเสื่อมโทรมลงแตวิถี
ชีวิตคนกับมุงเขาหาความเจริญมากที่เขามามากขึ้น ประจวบเหมะกับการคาขายเริ่มเขามาในพื้นที่ ทําใหคน
เริ่มเปลี่ยนวิถีจากเคยเขาไปหาอาหารมาเปนซื้ออาหารแทน โดยอาหารที่ซื้อสวนใหญก็ยังเปนอาหารในปาโนน
ใหญและพื้นที่ใกลเคียง แตเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนมาเปนการคาขาย ใชเงินเปนสินน้ําใจในการตอบแทน
การแลกเปลี่ยนอาหารมากกวาหาอาหารมาแลกเปลี่ยนกัน ทําใหการแบงปนเริ่มลดนอยลง เพราะอาหารตอง
ซื้อมา เงินที่หามาไดก็ยากลําบาก
นอกจากอาหารในปาชุมชนโนนใหญที่ไดกลาวไวขางตน พบวา ชาวบานในพื้นที่ยังมีแหลงอาหารอื่น
ไวพึ่งพิง ดังตอไปนี้ ในการเขาเก็บหาอาหาจากปาชุมชนโนนใหญ หรือจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน เขื่อน
ราศีไศล หรือ หวยทับทัน ชาวบานจะชักชวนกันทั้งในกลุมญาติพี่นอง เพื่อนบาน มีทั้งการหาอาหารรวมกัน
คือ เก็บหาอาหารรวมกัน พอหาออกมาไดแลว ก็ทํากินรวมกัน แบงปนในกลุมญาติพี่นอง
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บทที่ 4
สภาพพื้นที่และความมั่นคงทางอาหารในปาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง
ในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลพื้นที่ศึกษาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทราออกเปน 2 ประเด็น คือ ชุมชนบานรมโพธิ์ทอง และประวัติความเปนมาของปาชุมชนบาน
รมโพธิ์ทอง ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1 ชุมชนบานรมโพธิ์ทอง
ประวัติความเปนมาของหมูบานรมโพธิ์ทอง
“บานรมโพธิ์ทอง” ตั้งอยูที่ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนหมูบาน
ปาไมโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติแควและระบบ-สียัด 1 อยูเขตปาสงวนที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่หมูที่ 3
ตํา บลคองตะเกรา (เดิม) และไดจั ดตั้ งเปน หมูบานขึ้นมา เพื่อรองรับ ราษฏรที่อพยพมาจากที่อื่น ๆ โดยตั้ง
หมูบานชื่อ “บานรมโพธิ์ทอง” หมูที่ 7 ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ มีประชาชนมาตั้งบานเรือน
จํานวน 500 ครอบครัว โดยจัดเปนเขตปฏิรูปใหที่อยูอาศัยครอบครัวละ 1 ไร ที่ทํากินครอบครัวละ 14 ไร
ราษฎรสวนใหญอพยพมาจากที่ตางๆ เชน จังหวัดอุดรธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา สุรินทร ชลบุรี และจังหวัด
ระยอง โดยสวนใหญมาซื้อที่ดินตอจากคนอื่น
อาณาเขตติดตอ
บานรมโพธิ์ทอง อยูหางจากอําเภอทาตะเกียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะทางประมาณ 25
กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 121 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ หมู 3 บานเกาะลอย และหมู 23 บานทามะนาว ต.คลองตะเกรา
ทิศใต
ติดกับ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู 25 บานสามพราน ต.คลองตะเกรา
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู 14 บานเขากลวยไม ต.คลองตะเกรา
ขนาดพื้นที่
บานรมโพธิ์ทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 90,000 ไร หรือ 144 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 21.79 ของ
พื้นที่ตําบลคลองตะเกรา
21.79
78.21

บานรมโพธิ์
ตําบลคลองตะเกรา

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดสวนเนื้อที่บานรมโพธิ์ทอง
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ลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปสวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขา มีน้ําตกและปาไมอุดมสมบูรณสวน
หนึ่งของพื้นที่เปนปาชุมชน มีตนน้ําลําธารไหลผาน และเปนตนกําเนิดของ ลําคลองตะเกรา และคลองหมาก
ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปสวนใหญเปนอากาศรอนชื้น แบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน
เริ่มตั้งแต
เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฏาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต
เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
การคมนาคม
ถนนเสนทางหลักในหมูบาน แยกเปนถนนลาดยาง 8 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 7 กิโลเมตร เสนทางที่
สะดวกที่สุดจากชุมชนของหมูบานถึงอําเภอทาตะเกียบ ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที
การโทรคมนาคมและสาธารณูปโภค
- ที่ทําการไปรษณีย/โทรเลข
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
- โทรศัพทสาธารณะ
- โทรศัพทมือถือ
- วิทยุสื่อสารความถี่สังเคราะห

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

-

2
365
2

แหง
แหง
แหง
เครื่อง
เครื่อง

การไฟฟา
- ราษฎรในหมูบานมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน

จํานวน 208

ระบบประปา
- ประปาหมูบาน

1

จํานวน

ครัวเรือน

แหง

จํานวนครัวเรือนและประชากร
มีจํานวนครัวเรือนที่อาศัยอยูจริงทั้งหมด 208 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 839 คน แยกเปนชาย 420 คน
และเปนหญิง 419 คน ขอมูลตามผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554**

** หมายเหตุ: ขอมูลจากการสํารวจประชากรที่อาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ จปฐ. ซึ่งอาจไมเทากับขอมูลตามทะเบียนราษฎร

สภาพทางเศรษฐกิจ
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน คิดเปนรอยละ 80 พืชที่ปลูก คือ ออย มัน
สําปะหลัง ขาวโพด และมีบางสวนทําสวนผลไม เชน สัปปะรด มะมวง นอกจากนี้ยังมีการทําสวนยางพารา
ซึ่งถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่ดีอยางหนึ่งของตําบลคลองตะเกราที่เหลือประกอบอาชีพรับจาง และคาขาย ฐานะ
ประชากรในหมูบานโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
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การทํานา
หมูบานมีพื้นที่ในการทํานาทั้งหมดประมาณ 50 ไร โดยมีครัวเรือนที่ทํานา 8 ครัวเรือน และสวนใหญ
ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
การทําไร
หมูบานมีพื้นที่ปลูกไรทั้งหมด 8,000 ไร สวนใหญเปนพืชไรอายุยาว ไดแก มันสําปะหลัง สัปปะรด
และขาวโพด นอกจากนี้บางครัวเรือนยังปลูกไมยืนตน เชน ยูคาลิปตัส และยางพารา
รายไดของประชากร
จากการสํารวจขอมูล จปฐ. ประจําป 2554 ประชากรบานรมโพธิ์ทอง มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 42,465
บาท/คน/ป
ผลิตภัณฑของชุมชน
ผลิตภัณฑของชุมชน ไดแก ผลิตภัณฑทางดานเกษตรประเภทผัก ผลไมตามฤดูกาล สมุนไพร และไม
กวาด เปนตน
กลุมอาชีพ ประกอบดวย
- กลุมไมกวาด
- สมุนไพร จดทะเบียนสินคา OTOP ของอําเภอทาตะเกียบ
- กลุมปลูกผัก
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ประชาชนส ว นใหญ อ พยพมาจากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคกลาง นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ
ขนบธรรมเนียมประเพณีจึงผสมผสานวัฒนธรรมระหวางภาคอีสานและภาคกลางเขาไวดวยกัน ประชาชนสวน
ใหญพูดภาษาอีสาน มีการทําบุญในวันสําคัญตางๆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมทางอีสานที่สืบทอดกันมา ไดแก ประเพณี
แหบุญบั้งไฟ บุญพระเวท การทําบุญหลักบาน ทําบุญปาชุมชน และการทําบุญศาลากลางบาน เปนตน
บริการในหมูบาน
-

บริการ
รานคาของชํา จํานวน 6 แหง
ที่อานหลังสือพิมพประจําหมูบาน 1 แหง
สถานีอนามัย จํานวน 1 แหง
ศูนยเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง

- รานซอมจักรยายนต 1 แหง
- โรงสี จํานวน 1 แหง
- โรงเรียน จํานวน 1 แหง
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แหลงทองเที่ยวของหมูบาน
- ปาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว เมื่อป พ.ศ. 2548 เปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เปนที่อยูอาศัยของสัตวตางๆ เชน กระทิง หมูปา เกง กวาง และยังอุดมไปดวยพรรณ
พืช เชน ผักหวาน ผักปา และสมุนไพร
- น้ําตกบอทอง เปนน้ําตกที่อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน สามารถทํากิจกรรมตางๆ เชน
ขี่จักรยาน เดินปาศึกษาธรรมชาติ และดูนก เปนตน
อัตลักษณของหมูบาน
อัตลักษณของหมูบาน คือ “หมูบานเกษตรกรรม”
ตําแหนงการพัฒนาหมูบาน : เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ “อยูดี กินดี”
ตําแหนงการพัฒนาอาชีพ : สงเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การลดตนทุนการผลิต การปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน ยางพารา มันสําปะหลัง เปนตน
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ดานการศึกษา พบวายังคงมีตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ คือ เด็กจบภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมปลายหรือ
เทียบเทา เนื่องจากมีเด็กบางสวนที่ไมไดเรียนเพราะตองออกมาทํางานหารายไดชวยเหลือครอบครัว และ
ปญหาสวนตัว ซึ่งหมูบานมีการสงเสริมใหเด็กเขาถึงการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษา และสงเสริมการเรียน
การสอนนอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ดานวัฒนธรรมประเพณี มีการสืบทอดประเพณีพื้นบาน ดังนี้
- ประเพณีการแหบั้งไฟ
- ประเพณีบุญพระเวท
- ประเพณีทําบุญกลางบาน
- ประเพณีทําบุญศาลหลักบาน
- ประเพณีทาบุญปาชุมชน
- ประเพณีเนื่องในวันสําคัญตางๆ ตามที่ถือปฏิบัติ
ดานสาธารณสุข
ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง มีความรูในการใชยารักษาโรค และสามารถเขาถึง
การรักษาไดอยางรวดเร็วเมื่อเจ็บปวย และไดรับความรูเกี่ยวกับโรคระบาดตางๆ รวมถึงวิธีการปองกันเมื่อเกิด
การระบาด
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
การปลูกปาหรือไมยืนตนเปนตัวชี้วัดที่มีปญหามาก จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค.)
ป 2554 เนื่องจากการปลุกปายังคงมีอยูมากแตในพื้นที่ของปาชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมของหมูบานยังไม
เปนระเบียบเท าที่ ควร หมู บ านมี การรณรงคการปลูกตนไมในชุมชน การรณรงคการจัดบานเรือนใหสะอาด
เรียบรอย โดยรณรงคเนื่องในวันสําคัญตางๆ
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จากข อมูล ที่ ทั้งหมดที่ กลา วมานั้น สามารถอธิบ ายถึงประวัติความเปน มาของหมูบานรมโพธิ์ทอง
เพิ่มเติมไดเปน 3 ระยะ ไดแก ชวงที่หนึ่ง คือ ชวงกอนการจัดสรรหมูบานปาไมหรือชวงเปนหมูบานปา ชวงที่
สอง คือ ชวงการจัดสรรหมูบาน ปาไม และชวงที่สามคือ ชวงการฟนฟูชุมชนและทรัพยากรปาไม ดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 12 แสดงประวัติความเปนมาหมูบาน

ชวงเวลา
สถานการณ
ชวงที่หนึ่ง: กอนการจัดสรรหมูบานปาไม (พ.ศ.2516 - 2529)
พ.ศ. 2516
หลังจากพื้นที่ไดผานการสัมปทานทําไม พื้นที่ดังกลาวก็เริ่มมีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้
ประมาณ 4-5 ครอบครัว โดยเดินทางเขามาโดยการเดินเทา ตามทางชักลากไม ซึ่งสภาพพื้นที่
ขณะนั้นยังเปนปาที่อุดมสมบูรณ ตนไมขึ้นอยางหนาแนน เรือนยอดเบียดชิดกันตลอดสองขาง
ทางเดิน การคมนาคม เดินทางติดตอกับภายนอกมีความลําบากมาก ทางเดินเปนทางเทาซึ่งเคย
เปนทางชักลากไมเกา และในชวงนั้นมีการระบาดของไขมาลาเรียหรือไขปามาก พื้นที่บริเวณนั้นมี
การทํานํ้ามันยางโดยชาวบานจากหมูบานเกาะแกซึ่งเปนราษฎรดั้งเดิมที่มาอยูกอนการสัมปทาน
ปาไมและเขามาจับจองพื้นที่ปาในการทํานํ้ามันยางหลังจากการสัมปทานทําไม และตอมาไดขาย
ใหกับราษฎรที่อพยพมาใหมซึ่งที่ดินยังคงเปนบริเวณปาอยู ชาวบานเรียกวา “ชี้ปาขาย” การขาย
จะขายตามความกวางยึดตามเสนทางเดินสําหรับทางยาวนั้นก็แลวแตผูซื้อจะสามารถแผวถางได
แตการแผวถางยังไมมากเนื่องจากเครื่องไมเครื่องมือมีแบบงายๆ พรอมกับมีการระบาดของไข
มาลาเรียอยางรุนแรง ชาวบานสวนใหญจะปวยเปนไขมาลาเรีย ทําใหเปนปจจัยที่ทําใหทํางานได
นอยลง การตั้งบานเรือนตั้งอยูบริเวณคลองตะเกรา (ทางตะวันตกของหมูบานในปจจุบัน) เปน
เพียงกลุมบานเล็กๆในปาซึ่งชาวบานเรียกกลุมบานนี้วา “บานซอยสี่”ตามชื่อเสนทางชักลากไม
ยังไมมีกลุมองคกรใดๆในชุมชน ไมมีสาธารณูปโภคใดๆ ทั้งสิ้น การติดตอสื่อสารกับภายนอกแทบ
ไม มี น อกจากการติ ด ต อ กั น ภายในกลุ ม
ราษฎรที่ อ พยพมาส ว นใหญ ม าจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอพยพมาทํางานรับจาง ทําไร ทําสวนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง พรอมกันนั้น
ก็พยายามที่จะหาพื้นที่ทํากินจากญาติหรือตามคนที่รูจักวามีที่ดินที่ไหน (ปา) ใหบุกเบิกเปนที่ทํา
กิน และจะใหหัวหนาครอบครัวไปดูพื้นที่กอนซื้อที่ดิน แลวทําการอพยพเขามาบุกเบิกที่ทํากินซึ่ง
ยังคงเปนสภาพปาอยูภายหลังจากการสัมปทานปาไมไปแลว เมื่อแรกตั้งชุมชนมีการปลูกพืชเพื่อ
การบริโภคเปนหลัก เชน ขาวไร ขาวโพด พืชผักสวนครัวอาหารเกือบทั้งหมดไดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในปาไม หวย หนอง บึง ทั้งผักปา ผลไมปา ปลา สัตวปา จะซื้อเพียง
เครื่องปรุงอาหารบางอยาง เชน เกลือนํ้าปลา และยารักษาโรค รายไดสวนใหญนั้นไดมาจากการ
เก็บหาของปาขาย เชน เรว มีการลาสัตวเพื่อบริโภคและขาย เชน หมูปา กวาง เกง เมน กระจง
พ.ศ.2518-2524 เปนชวงที่ผานการสัมปทานปาไมไปแลว และรัฐทําการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชเชิงเดี่ยว
เชน มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด เพื่อการสงออก และเปนปจจัยที่ทําใหมีการอพยพเขามาจับจอง
ซื้อขายที่ดินกันอยางกวางขวาง มีการบุกเบิกพื้นที่ปา เพื่อทําการขยายพื้นที่เกษตรกรรมพืช
เชิงเดี่ยว เกิดการแผวถางเผาปาอยางกวางขวางมากขึ้น และยังมีการบุกเบิกพื้นที่ลึกเขาไปในปา
ตามเสนทางการสัมปทานไม
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ชวงเวลา
สถานการณ
ชวงที่สอง: ชวงการจัดสรรหมูบา นปาไม (พ.ศ. 2530-2537)
พ.ศ. 2525
กองทัพภาคที่ 1 ไดประกาศใหปาบริเวณนี้เปนเขตหามบุคคลเขาไปอยูอาศัยโดยใหเหตุผลวาเปน
พื้นที่ฐานปฏิบัติการและสะสมกําลังพลของผูกอการรายคอมมิวนิสต
พ.ศ. 2530
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจปองกันและรักษาปารอยตอ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออก (รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแกว ระยอง จันทบุรี และชลบุรี)
พ.ศ. 2531
ไดมีการอนุมัติโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่ปารอยตอ 5 จังหวัดรวมไปถึง
นโยบายในการอพยพราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ซึ่งจะประกาศขยายเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤา
ไน
พ.ศ. 2534
กองทัพภาคที่ 1 สนับสนุนกําลังพล ยานพาหนะแกกรมปาไมในการดําเนินการอพยพราษฎร และ
จัดสรรที่ดินทํากินในรูปหมูบานปาไม
พ.ศ. 2535
มีการประกาศขยายเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ชาวบานที่ถูกอพยพจะไดรับการจัดสรร
ที่ดินทํากินครอบครัวละ 14 ไร และที่อยูอาศัยอีก 1 ไร โดยกรมปาไมใหกรรมสิทธิ์ในการทํามาหา
กิน และสืบทอดเปนมรดกแกทายาท แตไมอนุญาตใหทําการซื้อขายใหแกบุคคลอื่น แตบาง
ครอบครัวตกหลนการสํารวจกอนอพยพ เนื่องจากเจาหนาที่รัฐไมไดสรางความเขาใจแกราษฎร
อยางทั่วถึงพรอมกับเจาหนาที่ใหสัญญาวาจะจัดสรรใหกับบุตรที่มีครอบครัวแลวแตยังไมไดแยก
ครอบครัว แตภายหลังก็ไมไดตามสัญญา จึงกอใหเกิดการชุมนุมประทวงอยางยืดเยื้อของชาวบาน
หลายหมูบานรอบปา รวมทั้งบานรมโพธิ์ทอง บานรมโพธิ์ทองถูกจัดสรรอยูในโครงการปรับปรุงปา
สงวนแหงชาติในรูปหมูบานปาไม แควระบม-สียัด (1) โดยอพยพชาวบานมาจากบานภูไท 33
ครัวเรือน บานหนองขาหยั่ง 12 ครัวเรือน กลุมบานมอทราย-บานทอตะแบก และบานซอยหก 13
ครัวเรือน กลุมบานตับมะปริง บานซอยแปด บานซอยสิบหา บานซอยสิบหก และบานสามรอยไร
36 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 94 ครัวเรือน เขามาสมทบกับชุมชนบานซอยสี่ที่ตั้งอยูในบริเวณที่จัดสรร
กอนการจัดสรรขอบเขตพื้นที่จัดสรรของบานรมโพธิ์ทองมีดังนี้
ทิศเหนือ
จากแนวเขาละลากจากดานทิศตะวันตกไปยังคลองตะเคียนมายังคลองตะเกรา
ดานทิศใต
ทิศใต
จากเชิงเขาละลากมาตามลําหวย ผานหมูบ านซอย 8 ตัดตรงมายังเสนทางผาน
ตอนใตของเขาโปงกานเหลือง
ทิศตะวันออก จากแนวเขตเชิงเขาละลากไปทางใตถึงแนวเขตปาปด
ทิศตะวันตก
จากหนวยพิทักษปาโปงกานเหลืองไปตามลําหวยหนองขาหยั่งลงสูคลองตะเก
ราทางทิศใต บานหวยนํา้ ขุน
ในชวงการอพยพนั้นเปนชวงฤดูฝนทําใหการเดินทางขนยายสิ่งของสัมภาระเปนไปดวยความ
ยากลําบากเพราะถนนหนทางขรุขระเปนหลุมเปนบอ พื้นที่รองรับยังไมมีความพรอม ทั้งระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ชาวบานบางรายไมสามารถที่จะทําการเกษตรในพื้นที่จัดสรรไดเพราะไดรับ
การขมขู กลั่นแกลง และเรียกรองคาเสียหายจากเจาของที่ดินเดิม ประกอบกับชวงเวลาลวงเลย
ฤดูกาลปลูกพืช บางพื้นที่ก็ไมมีการตัดถนนเขาไรทําใหทําการเกษตรไดยาก เมื่อแรกอพยพนั้นมี
ความขัดแยงกันภายในชุมชนสูงมาก เพราะชุมชนไมไดรวมตัวกันตามธรรมชาติ ระบบเครือญาติมี
นอยมาก มีแตการเอารัดเอาเปรียบเอาตัวรอด ไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน เพราะมีภูมิหลังที่ตางกัน
มาก อีกทั้งตนทุนทางสังคม (social capital) ตางๆ ทั้งความรูภูมิปญญา กลุมองคกร ความ
สามัคคี การรวมตัวกันแกปญหามีนอยมาก อีกทั้งไมมีองคกรภายนอกเขาไปชวยเหลืออยางจริงจัง
แตจะพบวามีการดําเนินการเพื่อลดปญหาและความขัดแยงกับเจาของที่ดินเดิม โดยการจัดสรร
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ชวงเวลา

พ.ศ. 2537

สถานการณ
พื้นที่ นั้นคนที่อยูเดิมมีสิทธิ์ในการเลือกที่ทํา กินและที่อยูกอนคนที่อพยพมาจากที่อื่น บางราย
ไดรับการจัดสรรที่ดินมากกวาหนึ่งแปลงโดยนําชื่อญาติพี่นองมาใสเปนเจาของแปลง อยางไรก็ดี
จากการสัมภาษณพบวาบางรายมีที่ดินแตไมไดแจง หรือแจงนอยกวาความเปนจริง เพราะกลัววา
จะเสียภาษีมาก หลังการจัดสรรพบวา พบวาบางรายไมไดเขาอยูอาศัยเลย บางพื้นที่ถูกขายตอไป
ยังคนนอกโดยใชสัญญาเงินกูแทนสัญญาซื้อขาย ชาวบานบางรายขายเพราะเปนหนี้ เพราะชวงที่
อพยพนั้นเปนชวงฤดูฝน ทําใหทําการเกษตรไมทันในปแรก และตองกูเงินมาเปนทุนในปถัดไป
ภาครัฐไดจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ภายใตโครงการพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจาฯ ซึ่งรวมไปถึงหมูบานรมโพธิ์ทอง โดยมีการสนับสนุนใหทําไรนาสวนผสม
นอกจากนั้นยังชวยขุดบอในที่ดินทํากินใหเกษตรกร เกือบ 200 ราย และไดรวมกับเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรทําการสงเสริมถั่วเหลือง เจาหนาที่หลายฝายไดรับแนวคิดในการใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ชวงที่สาม : ชวงการฟนฟูชุมชนและทรัพยากรปาไม ( พ.ศ. 2538-2545 )
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

เปนชวงที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทําใหราคาที่ดินซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาก ก็จึงเปน
แรงจูงใจใหเกษตรกรขายที่ดิน ราคาที่ดินสูง 5,000-20,000 บาทตอไร ขึ้นอยูกับทําเล และการ
คมนาคม
ราคาที่ดินไดขยับสูงถึง 60,000-100,000 บาทตอไร เนื่องจากมีโครงการพัฒนาเมืองใหมของ
อําเภอสนามชัยเขต และการกอสรางเขื่อนแคว-ระบมสียัด
ชุมชนไดรับแนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจากการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน การศึกษาดู
งาน การพูดคุยแลกเปลี่ยน และเกิดกลุมสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชน พรอม
กับพัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชน องคกรชุมชนเริ่มตื่นตัวในการพัฒนาอยางเปนองครวม
มองการพัฒนาควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรชุมชน และมีการจัดการทรัพยากรปาไมในรูปแบบ
ปาชุมชนเปนพันธมิตรกับภาครัฐในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สรางแผนการจัดการปาชุมชน
นอกจากนี้ชุมชนยังทําการผนวกแผนการพัฒนาอาชีพความเปนอยูของคน มีการสรางทางเลือกใน
การทํามาหากินในชุมชน ตั้งกลุมออมทรัพยสัจจะ เพื่อสวัสดิการของคนในชุมชน ซึ่งเปนการ
เชื่อมโยงการอนุรักษ และการพัฒนาหรือแนวความคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งการ
กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน และการเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังไดมีการขยายแนวความคิด มีการพบปะแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ ใน
เวทีชาวบานชุมชนรอบปาตะวันออก เปนเครือขายการเรียนรูของชุมชน ทั้งเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรทองถิ่น องคความรู ภูมิปญญาของแตละ ชุมชน โดยมีเปาหมายเหมือนกันคือ การ
พึ่งตนเองของชุมชนในดานเศรษฐกิจการทํามาหากิน ควบคูกับการอนุรักษ จัดการทรัพยากร
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทั้งทางดานสังคม และสิ่งแวดลอม
มีการทบทวนสถานการณปาชุมชนที่ผานมา และมีการสํารวจทรัพยากรของปาชุมชน
ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุมองคกรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเพื่อทําแผนการจัดการปาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง ระยะเวลา 3
ป (พ.ศ.2549-2551) โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรชาวบานรมโพธิ์ทอง คณะกรรมการปา
ชุมชนบานรมโพธิ์ทอง วัดปาไทรทอง องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา โครงการ UNDP
และแผนงานประเทศไทย ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
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ชวงเวลา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

สถานการณ
จัดกิจกรรมมหกรรมปาชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนาองคกรปาชุมชน
ภาคตะวันออก
ไดรับรางวัลปาชุมชน “กลายิ้ม” ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา จากกรมปาไม และพระอาจารยชาญ
วัดไผลอม ถวายพื้นที่ 1,500 ไร เพื่อผนวกเปนพื้นที่ปาชุมชนเพิ่มเติม

4.2 ปาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง
4.2.1 ประวัติความเปนมาของปาชุมชนรมโพธิ์ทอง
บานรมโพธิ์ทองเปน 1 ใน 5 หมูบานปาไม ที่กรมปาไมในสมัยนั้นไดจัดสรรให ในหมูบานมี
ครัวเรือน 274 ครัวเรือน (ขอมูลชุมชนบานรมโพธิ์ทอง, 2539) นอกจากที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยแลว กรมปา
ไมยังไดมีการจัดการดานสาธารณูปโภค การศึกษา การสาธารณสุข ระบบประปา ไฟฟา เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกชุมชน อยางไรก็ตาม แมภาครัฐจะไดจัดสรรสิ่งเหลานี้ให แตโดยวิถีชีวิตของชุมชนที่เคยอาศัยอยู
ในปา พึ่งพิงปามาโดยตลอด เนื่องจากชาวบานรมโพธิ์ทอง เปนราษฎรที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงรอยละ 90 ดังนั้น แมจะอพยพมาอยูในพื้นที่ที่กรมปาไมไดจัดสรรให ชุมชนบานรมโพธิ์ทองก็ยังคงพึ่งพิงปา
ไมที่อยูขางหมูบาน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร เปนปาดิบแลงผสมปาเต็งรัง ภูมิประเทศเปนภูเขา 3 ลูก คือ
เขาซอยสองซอยสาม เขาผักหวาน และเขาสวนหยอม ในขณะนั้นลักษณะการพึ่งพิงจากปาเปนการพึ่งพิงที่ขาด
การจัดการ ทําใหปาไมเสื่อมโทรม เกิดไฟปามากกวา 10 ครั้งตอป ชาวบานขาดสํานึกความเปนเจาของ การใช
ทรัพยากรเปนไปอยางเกินกําลังการผลิตของปา ทั้งยังมีเรื่องการลักลอบลาสัตวปา และการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อ
ทําการเกษตร
ตอมาไดมีการจัดการปาไมของชุมชนบานรมโพธิ์ทอง โดยกระบวนการและพัฒนาการที่นาสนใจ
หลายประเด็นดวยกัน โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนของทัศนคติและพฤติกรรมของชุมชนจากวิถีแหงการทําลาย ความ
ขัดแยงแตกแยกทั้งภายในชุมชน และระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐสูการจัดการปารวมกับภาครัฐ สามารถ
แบงชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ เปน 4 ชวงเวลาดังตอไปนี้ (RECOFTC-Thailand, 2556: 11-16)
1. ชวงวิถีบานปา (กอนป พ.ศ. 2510-2515)
อดีตกอนป พ.ศ.2510 บริเวณที่ตั้งชุมชนบานรมโพธิ์ทองในปจจุบันยังไมมีชุมชนใดตั้งอยู มีสภาพ
เปนปาที่อุดมสมบูรณของปาผืนใหญที่ชาวบานเรียกวา “ปาพนมสารคาม” ซึ่งมีความยิ่งใหญ เชื่อมตั้งแตปาดง
พญาเย็น ปาพนมสารคาม จนถึงประเทศเขมร ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2510 เกิดสงครามเวียดนามขึ้น รัฐบาลจึงมี
นโยบายสรางถนนความมั่นคงหมายเลข 304 จากทาเรืออูตะเภาสูจังหวัดอุบลราชธานีในป พ.ศ. 2510 และ
สรางเสนที่สองจากจังหวัดจันทบุรีมาบรรจบเสนแรกที่อําเภอพนมสารคามเมื่อป พ.ศ. 2511 เพื่อลําเลียงอาวุธ
ยุทโธปกรณในสงคราม ปาพนมสารคามจึงถูกตัดออกเปนสวน
ตอมาในป พ.ศ. 2513 รัฐใหบริษัทเอกชนสัมปทานในพื้นที่ปาดังกลาว โดยคนงานรับจางใน
สัมปทานสวนใหญจะมาจากภาคอีสาน และจากนั้นชาวบานจากภาคอีสานและภาคอื่นๆ เริ่มมีการอพยพเขา
มาตั้งถิ่นฐานตามเสนทางที่ผานการสัมปทานปาไมไปแลว ในแตละปเปนหยอมบานเล็กๆ กระจายอยูบริเวณที่
ราบ ลําหวย แหลงนํ้าของปาผืนนี้ และบริเวณชุมชนบานรมโพธิ์ทองมีการตั้งบานเรือนเปนหยอมบานเรียกวา
“ชุมชนซอยสี่” มีจํานวน 4 หลังคาเรือน ซึ่งมีความคุนเคยกัน กอนอพยพมาตั้งบานเรือนที่ริมลําคลองตระเกรา
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ดํารงชีวิตดวยการทําเกษตรเพื่อการยังชีพ คือ การปลูกขาวไร พืชผักสวนครัว โดยใชเครื่องมือทําการเกษตร
งายๆ เชน จอบ เสียม และใชแรงงานวัว ควาย ในการไถพรวน อีกทั้งยังเก็บหาของปามาบริโภคทั้งพืชผักปา
เชน หวาย ผักหวาน ผักติ้ว ชะมวง จับสัตวนํ้ากุง ปู ปลา ตะพาบนํ้า ตามคลองตะเกรา หอยหอมซึ่งจะพบมาก
ในปาชวงฤดูฝน และลาสัตวปาเพื่อการบริโภคอาทิ เกง หมูปา อีเห็น ตะกวด กระรอก กระแต ขณะนั้นยังไมมี
การคาขายสัตวปา สําหรับรายไดจากปาขณะนั้นคือ การเก็บ ลูกเรว และการเจาะนํ้ามันยางขาย การคมนาคม
กับภายนอกลําบากมาก ใชการเดินเทา มีปญหาไขมาลาเรียชุกชุม โครงสรางทางสังคมจะเปนสังคมที่พึ่งพา
อาศัย แบงปนอาหาร ชวยเหลือเมื่อเดือดรอน เชน การเจ็บไขไดปวย
2. ชวงสงเสริมพืชพาณิชย (ป พ.ศ. 2516-2524)
ในชวงประมาณป พ.ศ.2516 พื้นที่หมูบานไดผานการสัมปทานไปแลว ตอมามีการอพยพของคน
มาจากทุกสารทิศสวนใหญมาจากภาคอีสานเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตรเชิงเดี่ยวที่รัฐบาลสงเสริมเพื่อการคา
ทั้งออย ขาวโพด และมันสําปะหลัง ทําใหพื้นที่ผานสัมปทานปาไมถูกจับจองอยางกวางขวางรวดเร็ว กลุมผูมี
อิทธิพลจะจับจองปาไดมากกวาและจะขายปาใหกับคนที่อพยพมาทีหลังซึ่งชาวบานเรียกวา “ชี้ปาขาย” โดย
ยึดความกวางขายตามเสนทางสัมปทาน สวนทางยาวแลวแตจะถางได เกิดการบุกเบิกพื้นที่ปาอยางกวางขวาง
ในชวงป พ.ศ. 2518-2524 มีการลาสัตวปาเพื่อการคาและเพื่อความสนุกสนานอยางกวางขวางโดยเฉพาะกลุม
คนในเมืองมีการแกงแยงแขงขันแยงชิงผลประโยชน ทั้งที่ดิน ปา สัตวปา ใครมีอํานาจมากก็จะไดผลประโยชน
มาก ชาวบานเรียกยุคนี้วา “ยุคมือใครยาวสาวไดสาวเอา” การทําการเกษตรจะเริ่มใชเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร
รถบรรทุก รถไถนา การใชปุยเคมี มีการวาจางแรงงานแทนการเอาแรง การชวยเหลือพึ่งพานอยลง
3. ชวงหมูบานปาไม (ป พ.ศ. 2525-2536)
จากสาเหตุปาถูกทําลายมาก ทั้งจากการสัมปทานปาไม และการสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทั้ง
มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด จากสถานการณดังกลาวทําใหรัฐมีนโยบายในการแกไขปญหา โดยมีโครงการ
ตางๆ ลงในพื้นที่ปาตะวันออก ในป พ.ศ. 2520 ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤา
ไน 67,562 ไร ตอมาป พ.ศ. 2525 กองทัพภาคที่หนึ่งประกาศปาเปนเขตหวงหาม หามใหบุคคลเขาไปอาศัย
ในป พ.ศ. 2529 กรมปาไมสํารวจพื้นที่ปาเตรียมประกาศขยายเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ในป พ.ศ.
2530 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจปองกันและรักษาปารอยตอ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออกและไดมีการอนุมัติโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่ปารอยตอ 5 จังหวัดและ
ประกาศขยายเขตรักษาพันธุสัตวปาเปน 597,600 ไร จากการประกาศขยายเขตรักษาพันธุสงผลใหชุมชน 20
กลุมบาน จํานวน 1,310 ครอบครัว ตกอยูในเขตอนุรักษตามกฎหมายโดยปริยายในป พ.ศ. 2531 มีนโยบาย
การอพยพราษฎร พรอมจัดหาพื้นที่รองรับการอพยพ
ในป พ.ศ. 2534 ไดอพยพชาวบานดังกลาวไปอยูในพื้นที่รองรับรอบนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา
ไดแก โครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติสาวเอ 1, 2 และ 3 โครงการปรับปรุงปาแควระบม-สียัด 1 และ 2 ซึ่ง
บริเวณบานซอยสี่ เปนพื้นที่เปาหมายในการจัดสรรพื้นที่รองรับในโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติแควระบม
สียัด 1 ซึ่งรองรับชาวบานจาก 7 กลุมบาน คือ บานภูไท บานหนองขาหยั่ง กลุมบานมอทราย-ทาตะแบก บาน
ซอยหก บานทับมะปริง บานซอยแปด บานซอยสิบหา รวมทั้งหมด 94 ครอบครัวมาจัดสรรที่ดินสมทบกับบาน
ซอยสี่ โดยมีพื้นที่ทํากิน 14 ไร พื้นที่ที่อยูอาศัย 1 ไร
สถานการณชุมชนในชวงการจัดสรรมีความขัดแยงรุนแรงทั้งภายในชุมชน และชาวบานกับ
เจาหนาที่รัฐในเรื่องความยุติธรรมในการจัดสรรที่ดิน บางครอบครัวตกหลนการสํารวจ ชาวบานที่เขาถึงขอมูล
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ขาวสารของโครงการจะพาญาติจากที่อื่นๆ มาลงชื่อในการจัดสรรที่ดิน ทําใหเกิดความไมพอใจ บางรายพบวา
เจาของที่ดินเดิมพยายามขมขูใหจายคาบุกเบิกกับคนที่ถูกอพยพ ชาวบานบางคนเรียกยุคนี้วา “ยุคพูดกันดวย
ปน” มีการแยงชิงผลประโยชนกัน ขาดความสามัคคี หวาดระแวงซึ่งกันและกัน เกิดกลุมผูมีอิทธิพลแสวงหา
ผลประโยชน มือใครยาวสาวไดสาวเอา เกิดขบวนการคาที่ดิน การตัดไม ลาสัตวปาเพื่อการคา เกิดไฟปาทั้งใน
เขตปาสงวนแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่ปาสงวนแหงชาติถูกบุกรุกแผวถาง เจาหนาที่รัฐไม
สามารถแกไขปญหาไดหมด ชาวบานบางคนที่ไมมีอํานาจตอรองรูสึกสิ้นหวัง ที่มีหนี้สินก็จะขายที่ดินแลวยาย
ไปอยูที่อื่น บางรายก็กลับภูมิลําเนาเดิม บางรายเขาไปรับจางในเมือง
4. ชวงปาชุมชน (ป พ.ศ. 2537-ปจจุบัน)
หลังจากที่ถูกอพยพมาจัดตั้งหมูบานปาไม ชุมชนพยายามปรับตัวเชื่อมความสัมพันธสรางความ
เปนชุมชน ทามกลางความขัดแยง การแยงชิงผลประโยชนของกลุมอิทธิพล แตการฟนฟูความเปนชุมชนเริ่ม
เปนรูปธรรมขึ้นโดยมีกระบวนการกิจกรรมทางสังคม คือ การสรางโรงเรียน วัด ถนน รวมกัน ซึ่งในชวงนี้คนที่
อาศัยอยูในชุมชนตั้งใจที่จะตั้งรกรากอยูอยางถาวร โดยชาวบานมีสถาบันโรงเรียน วัด ในป พ.ศ. 2537 ชุมชน
ไดเลือกผูใหญบานคนแรกคือ นายเสรี สรอยจิต พรอมจัดตั้งคณะกรรมการหมูบานทํางานบริหาร การ
ประสานงานภายในและภายนอกชุมชน ชุมชนไดรับสาธารณูปโภคพื้นฐาน นํ้าประปา ไฟฟา ถนน มีโครงการ
พัฒนาจากหนวยงานของภาครัฐ แตในขณะนั้นยังพบปญหาจากชาวบานบางกลุมทั้งในชุมชนและภายนอก
ชุมชนทั้งการคาขายที่ดิน การลักลอบตัดไม การลาสัตวปา ไฟปา และปญหาดังกลาวไดบรรเทาลงโดยการ
ทํางานรวมกันของหลายภาคีในการจัดการทรัพยากรปาไมโดยผานกระบวนการการจัดการปาชุมชน ซึ่งมี
กระบวนการที่สําคัญดังนี้
1) จุดประกายแหงการเปลี่ยนแปลง ในป พ.ศ.2539 ชุมชนไดรับแนวความคิดการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน ซึ่งเปนจุดเริ่มกระบวนการการจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม โดยตัวแทนชาวบาน 3 คนได
มีโอกาสไดไปศึกษาดูงานเรื่องการทําวนเกษตร ปาชุมชน ธุรกิจชุมชนที่ภาคอีสาน หลังจากการศึกษาดูงานกอ
เกิดกลุมสนใจที่จะนําแนวความคิดมาแกไขปญหาซึ่งประเด็นแรกที่สนใจคือ ปาชุมชน เนื่องจากขณะนั้นชุมชน
ประสบปญหาความขัดแยงในเรื่องที่ดิน ปาถูกทําลาย กลุมสนใจจึงมีแนวความคิดที่จะนําเสนอการจัดการ
ทรัพยากรปาไมรวมกันทั้งหมูบานเปนทางเลือกในการแกไขปญหาทรัพยากรปาไมและความขัดแยงภายใน
ชุมชนโดยประสานงานกับหนวยงานรัฐ สถาบันวิชาการ ในการทํางานทุกขั้นตอน
2) ขยายฐานแนวคิดปาชุมชนภายในชุมชน กลุมสนใจไดขยายแนวความคิดเรื่องปาชุมชนสูกลุม
ผูนําทั้งทางการ และผูนําธรรมชาติ พระ ครู คณะกรรมการหมูบาน ซึ่งทุกคนเห็นรวมกันวาเปนสิ่งที่ดีจึงได
สรางแผนการสรางความเขาใจกับคนในชุมชนโดยตั้งทีมทํางานเฉพาะกิจ และมีเจาหนาที่ศูนยฝกอบรมวน
ศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟกชวยสนับสนุนการสรางความเขาใจ และความรูความเขาใจโดยไดจัด
พูดคุยกลุมเล็กๆ ตามรานคา ตามบาน จัดเวทีชาวบานตามคุมยอย 5 คุม เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับชาวบาน และทําการจัดเวทีชุมชนโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาจากปาชุมชนบานแลง จังหวัด
ระยอง มาแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดปาชุมชน
3) ประสานความรวมมือกับภายนอก ชุมชนไดแสวงหาความรวมมือกับภาครัฐโดยการจัดประชุม
ปรึกษาหารือกับเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ ทั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เจาหนาที่โครงการพัฒนาปา
แควระบมสียัด1 ปาไมอําเภอ เจาหนาที่โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาปารอยตอ 5 จังหวัด
สภาตําบล เพื่อขอคําแนะนําและสรางแนวทางการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและชุมชน ตอมาชุมชนได
ประชุมเพื่อลงมติใหจัดทําปาชุมชน โดยมีหนวยงานรัฐ ตัวแทนชุมชนใกลเคียง มารวมเปนสักขีพยาน ซึ่งชุมชน
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มีมติเปนเอกฉันทใหการจัดทําปาชุมชน พรอมทั้งทําการเลือกตั้งคณะกรรมการปาชุมชนชุดแรก 24 คนเพื่อ
เปนทีมบริหารจัดการ
4) การวางแผนการทํางานรวมกัน ชุมชนรวมกันสํารวจสภาพพื้นที่และปกแนวเขต สํารวจสภาพ
ปา และสรางแผนการจัดการปาชุมชนซึ่งประกอบทั้งแผนการระดมทุน การปองกันไฟปา การฟนฟูดูแลและใช
ประโยชน สรางกฎระเบียบขอตกลงรวมกัน จากนั้นชุมชนไดดําเนินงานตามแผนการจัดการปา พรอมกับการ
พัฒนาบุคลากรและองคกรในการจัดการปา
5) เรียนรูสูการพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชนเขารวมเรียนรูในการพัฒนาชุมชนในประเด็นอื่นๆ เชน
กลุมออมทรัพย วนเกษตร ธุรกิจชุมชน กับหนวยงานตางๆ เชน โครงการสงเสริมพัฒนาปาชุมชนในแนวเขตกันชน
สํานักงานปาไมเขตปราจีนบุรี ศูนยศึกษาและพัฒนาวนเกษตรศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก กลุมครูเพื่อเด็กและชุมชน ชมรมศึกษาและอนุรักษปาตะวันออก เครือขายวนเกษตรและปาชุมชนปา
ตะวันออก จากกระบวนการเรียนรูรวมกัน กับหนวยงานภายนอกชุมชน องคกรชุมชนไดมีโอกาสพัฒนาเรียนรู
เรื่องอื่นๆ
4.2.2 กลุมองคกรและการจัดการปาชุมชน
บทบาทการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนรมโพธิ์ทองแบงออกเปน 2 กลุมหลักๆ คือ 1) กลุม
องคกรภายในชุมชน จํานวน 5 องคกร และ 2) กลุมองคกรภายนอกชุมชน จํานวน 9 องคกร ซึ่งกลุมองคกร
ภายในชุมชน ไดแก 1) คณะกรรมการปาชุมชน จํานวน 20 คน มีบทบาทเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการ
วางแผน ดําเนินกิจกรรม และประสานความรวมมือกับกลุมองคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
2) คณะกรรมการหมูบาน ใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการปาชุมชน 3) กลุม อสม. หมูบาน เขารวม
กิจกรรมการจัดการปาชุมชน 4) กลุมผูเก็บหาของปา เขารวมกิจกรรมการจัดการปาและรายงานสถานการณ
ปาชุมชน และ 5) โรงเรียนบานรมโพธิ์ทอง เขารวมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติบานรมโพธิ์ทอง และรวมทําแนว
กันไฟ
การกําหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ บทลงโทษ เปนการตั้งกฎระเบียบการใชประโยชนรวมกันโดยมี
คณะกรรมการปา กลุมแกนนํา ผูสนใจ รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐ รวมกันรางใหเปนไปในแนวทางเดียวกับ
กฎหมายที่ใชบังคับ ราษฎรสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสามารถพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบใหเปนที่
ยอมรับของทุกฝาย รายละเอียดมีดังนี้
กฎระเบียบปาชุมชนรมโพธิ์ทอง
1) หามตัดไมระยะ 5 ป หลังจากตั้งปาชุมชนและใชไดเมื่อปาสมบูรณแลว (ปจจุบันยังคงไมอนุญาตใหใช)
2) ตองมีการบํารุงรักษาปาชุมชนรวมกัน เชน รวมปองกันไฟปา รวมกันปลูกเสริมปา
3) หามใชไม ถาไมไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการปาชุมชน
4) หามเลี้ยงสัตวในปาชุมชนบริเวณปลูกเสริม ภายในระยะเวลา 5 ป
5) หามลาสัตวทุกชนิดในบริเวณปาชุมชน
การใชประโยชนปาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง
1) การใชประโยชนใหใชในชุมชน และอนุญาตใหชุมชนขางเคียงที่มีพื้นที่อยูติดปาชุมชนรวมใชดวย
2) การใชประโยชนจากไมตาย ใชไดหลังจากตั้งปาชุมชน 5 ป
3) เห็ด ผักปา สมุนไพร ผลไมปา เก็บเปนอาหารได แตหามขาย
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4) กรณีรางวัลนําจับ ผูนําจับหรือผูรูเบาะแสสามารถไดรับครึ่งหนึ่งของคาปรับ แตตองไดรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการปาชุมชนกอน
บทลงโทษสําหรับผูฝาฝน
1) การตัดไมไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการปรับดังนี้
- ไมที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 20 ซม. ปรับไมเกิน 5,000 บาท
- ไมที่มีเสนผานศูนยกลาง 20-50 ซม. ปรับไมเกิน 10,000 บาท
- ไมที่มีเสนผานศูนยกลางเกินกวา 50 ซม. ปรับเพิ่มในอัตรา 200 บาทตอซม.
2) กรณีเผาปาโดยเจตนา ปรับไมเกิน 50,000 บาท
3) กรณีลาสัตว
- มีอาวุธปนเขาปาชุมชน โดยเจตนา ปรับไมเกิน 500 บาท
- กรณีลาสัตวเล็ก ปรับไมเกิน 500 บาทตอตัว
- กรณีลาสัตวใหญ ปรับไมเกิน 10,000 บาทตอตัว
จากการตั้งเปาหมายชวงแรกที่จะฟนฟูปานั้นประสบความสําเร็จ ปจจุบันปาฟนตัวมีความสมบูรณ
มากขึ้น มีตนไมหนาแนน มีสัตวปาเขามาอาศัย ขยายพันธุโดยเฉพาะกระทิง เกง กวาง หมูปา จนเริ่มสราง
ปญหาตอพื้นที่เกษตรกรรม เพราะไดเขาไปหากินและทําลายผลผลิตทางการเกษตรจากการมุงเนนฟนฟูปา
ตอไปจะปรับยุทธศาสตรสูการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน การสรางคนรุนใหม การยกระดับองคความรู
ทองถิ่นโดยการวิจัยแบบชาวบานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาจากปา ทั้งการจัดการผักหวาน ไมโมกมัน รวมทั้ง
การจัดการการทองเที่ยวและการศึกษาธรรมชาติจึงเปนประเด็นใหมๆของการจัดการปาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง
โดยสรุปสาระสําคัญๆ ดังนี้
1. การใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืนทั้งเนื้อไม (สําหรับสาธารณะประโยชน) ของปาที่สําคัญ
ผักหวาน ไมโมกมัน โดยยกระดับการใชประโยชนอยางยั่งยืนโดยการวิจัยทองถิ่น
2. การจัดการแหลงศึกษาธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่เนนการถายทอดองคความรู
ทองถิ่นสูคนรุนใหม
3. การเพิ่มผลผลิตและมูลคาของปา เชน การปลูกไมที่จะเปนพืชอาหาร ไมสวัสดิการไมใชสอย เชน
ไผ สะตอ ไมยางนา ไมเครื่องหอมตางๆ (ทําปาชุมชนเปนสวนรวมชุมชน) ที่จะใชในครัวเรือนและนําสูธุรกิจ
ชุมชนในอนาคต
สวนกลุมองคกรภายนอกชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนบานรมโพธิ์ทองมีจํานวน 9
องคกร ซึ่งมีบทบาทการเขามามีสวนรวมแตกตางกันไป หนวยงานที่มีบทบาทสนับสนุนกระบวนการและ
วิชาการเปนหลัก จํานวน 7หนวยงาน สวนหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากรในกิจกรรม
การจัดการปา จํานวน 2 หนวยงาน โดยมีบทบาทและความสัมพันธดังแสดงในภาพที่ 1
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เครือขายปา
รอยตอ 5 จังหวัด
ศูนยศึกษาและ
พัฒนาวนเกษตร

โครงการปรับปรุง
ปาสงวนแหงชาติ
แควระบม-สียัด1

กรรมการหมูบาน

ขสป.เขาอางฤาไน
อสม.

คณะกรรมการ
ปาชุมชน

โรงเรียน

รีคอฟ
สนง. ไฟปา
ฉะเชิงเทรา

ผูเก็บหาของปา

ทหารพราน
กองรอย 1306
สนง.ปาไม
ปราจีนบุรี
พัฒนาชุมชน
อําเภอทาตะเกียบ

สนับสนุนกระบวนการวิชาการ

สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร

ภาพที่ 5 ความสัมพันธของกลุม/องคกรที่มีบทบาทตอการจัดการปาชุมชนบานรมโพธิ์ทอง
ที่มา: ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา-ประเทศไทย (REXOFTC-Thailand), ชุมชนบานรมโพธิ์ทอง
ทิศทางในการจัดการปา ป พ.ศ.2539 เดือนมีนาคม ตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงานวนเกษตรและปา
ชุมชนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับมาขยายแนวความคิดใหกับคนภายในชุมชนโดยเฉพาะผูนําชุมชน วันที่
21 มิถุนายน 2539 ชุมชนไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหคําแนะนํา เชน ปาไมอําเภอทาตะเกียบ หัวหนา
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เจาหนาที่ทหารพรานจากกองรอย 1306 หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวน
แหงชาติแควระบม-สียัด 1 กํานันตําบลคลองตะเกรา ชุมชนไดจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา 12 คน
กระจายตามคุมตางๆ เพื่อทําการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ พรอมกับหาความตองการ วัตถุประสงคของ
ชุมชนตามคุมตางๆ 5 คุมเพื่อใชในการจัดการปาชุมชน ตั้งแตวันที่ 23-25 มิถุนายน และทําการลงมติชุมชน
เมื่อ 5 กรกฎาคมโดยมีเจาหนาปาไม ชุมชนใกลเคียงเชน บานเขากลวยไม บานคลองตะเคียนชัยเขาขาด
ตัวแทนปาชุมชนบานแลง จังหวัดระยอง ตัวแทนศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เขา
รวมเปนสักขีพยาน และชุมชนไดพรอมใจกันลงมติชุมชนใหทําการจัดตั้งปาชุมชนอยางเปนเอกฉันท และจัดได
ทําการตั้งคณะกรรมการปาชุมชนขึ้น 24 คนตามฝายตางๆ ขึ้นเพื่อดําเนินงาน วันที่ 12 กรกฎาคมรวมกันทํา
แผนที่สามมิติที่สํานักสงฆรมโพธิ์ทอง วันที่ 28-31 ทําการสํารวจทรัพยากรปาชุมชน วันที่ 18-23 กันยายน
คณะกรรมการรวมกับชุมชนรางกฎระเบียบ ขอหาม บทลงโทษในการใชปาชุมชนโดยรวมกันรางและปรับแก
หามติเปนคุมๆ 5 คุม และทําการลงมติชุมชนเรื่องกฎระเบียบ พรอมกับทําการปรับเปลี่ยนโครงสรางบริหาร
และมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นเปน 31 คน และ เดือนตุลาคมคณะกรรมการแตละฝายรวมรางแผนการจัดการ
เสนอขอมติชุมชน และนําไปสรางแผนการจัดการปาชุมชนทําพิธีประกาศปาชุมชนเมื่อ 27 ธันวาคม 2539 โดย
มีหนวยงานตางๆเขารวมทั้งราชการ และชุมชนใกลเคียง
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4.3 แผนการดําเนินการตอในปที่สอง
แผนการดําเนินการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนเดิม สองเรื่อง คือ
1. เนื้องานที่ตองดําเนินการใหเสร็จในปที่สองจะตองเพิ่มการทําการสังเคราะหสภาพพื้นที่ทั้งสอง
หมูบานดวยการสัมภาษณกรณีศึกษา และสนทนากลุม รวมถึงสรุปแผนที่ความมั่นคงทางอาหารในหมูบานที่มี
การจัดการปาชุมชนเพื่อใหไดขอมูลดังนี้
1.1. สถานการณและแผนที่ความมั่นคงทางอาหารในปาชุมชน
1.2. ความมั่นคงทางอาหารในมิติครัวเรือนของชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชน
1.3. แนวทางการสรางความมั่นคงทางอาหารในชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชน และขอเสนอ
เชิงนโยบาย
2. การดําเนินการเผยแพร มีแผนการดําเนินการในปที่สองดังนี้
2.1 ดําเนินการสรุปและเผยแพรดวยการจัดทําบทความเพื่อนําเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติขึ้นไป
2.2 การจัดทําเอกสารเผยแพรสําหรับชุมชนและผูสนใจ ดวยการจัดทําหนังสือเลมเล็ก เปน
การสรุปยอผลการศึกษาเพื่อเผยแพรใหผูที่สนใจ และเผยแพรตอชุมชนที่ดําเนินการศึกษาทั้งสองชุมชน
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