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ปัญหาการตัดไม้ทำ�ลายป่าสะสมมาหลายสิบปี กฎหมายกลายเป็น
เงื่อนไขของวงจรของความเสื่อม และไม่สามารถแก้ปัญหาและฟื้นป่า
ด้วยวิธีเดิมๆต่อไปได้อย่างเพียงพอ
พื้นที่ป่าไม้ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา จากการประมวลข้อมูล
การสำ�รวจและข้อมูลดาวเทียมพบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงจากราว 171 ล้านไร่ หรือราวร้อย
ละ 53 ของพื้นที่ประเทศในช่วงก่อนปี 2504 ลงมาเหลือราว 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31
ในปี 2558 จะเห็นว่าในช่วงเวลาเพียง 50 ปีเศษ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงถึง 70
ล้านไร่1 แม้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย
แล้ว พื้นที่ป่ายังคงลดลงทุกปี แม้จะลดลงในอัตราที่ชะลอลงก็ตาม
พืน้ ทีซ่ ง่ึ ได้รบั ความสนใจจากสังคมอย่างมากในช่วงปีทผ่ี า่ นมาคือพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน ซึง่ เป็น
พืน้ ทีท่ แ่ี สดงให้เห็นความละเอียดอ่อน และความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ
ทีเ่ ป็นบ่อเกิดของปัญหาพืน้ ทีป่ า่ อย่างชัดเจน ปัญหาป่าน่านมีความเชือ่ มโยงกับความยากจน
ของประชาชนในพืน้ ที่ อันเกิดจากการความไม่เป็นธรรมและความเหลือ่ มล้�ำ ของการพัฒนา
รวมถึงการพัฒนาทีไ่ ม่ค�ำ นึงถึงความยัง่ ยืน ทำ�ให้ชาวบ้านขาดโอกาสทีจ่ ะพัฒนาตนเอง และ
ยังถูกกลุม่ ผลประโยชน์ขนาดใหญ่เอาเปรียบจาก นอกจากนี้ ชาวบ้านยังไม่ได้รบั การรับรอง
สิทธิในทีด่ นิ ทำ�กินตามกฎหมาย จึงนำ�ไปสูว่ งจรของการตัดไม้ท�ำ ลายป่าอย่างกว้างขวางไป
พร้อมๆ กับหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นทวีคณ
ู ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเพิม่ การเฝ้าระวัง และสูญเสีย
ความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของชุมชนซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ บั ซ้อนกับป่า ในการจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ความเชือ่ ถือไว้ใจกันระหว่างชาวบ้านและรัฐจึงเป็นปมปัญหาอันนำ�ไป
สูก่ ารกระทบกระทัง่ กันอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ล้วนไม่สามารถนำ�ไปสูท่ างออกได้โดยง่าย
จังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,601,900 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสลับ
ซับซ้อน จากข้อมูลของกรมป่าไม้พบว่าในปี พ.ศ. 2519 จังหวัดน่านเคยมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์
ทั้งหมด 5.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.94 แต่ในปีพ.ศ. 2556 พื้นที่ป่าสมบูรณ์ลดลงเหลือ
เพียง 4.3 ล้านไร่ หรือร้อยละ 57.32 แสดงให้เห็นว่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่ป่าของ
จังหวัดน่านลดลงกว่าล้านไร่ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งไปกว่านั้น คือพื้นที่ป่าปีอัตราการลดลง
ที่สูงมาก กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2507-2547 นั้นพบว่าพื้นที่ป่าที่ลดลงนั้นอยู่ที่คิดเป็น
อัตรา 18,000 ไร่ต่อปี แต่ในช่วง 5 ปีถัดจากนั้น (พ.ศ. 2547-2551) ป่ามีอัตราการลดลง
สูงขึ้นเป็น 53,000 ไร่ต่อปี และยังคงสูงขึ้นเป็นใน 125,000 ไร่ต่อปีในอีกห้าปีหลังจาก
นั้น (พ.ศ. 2551-2555) ในช่วง 5 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) มีอัตราการลดลงสูง
ถึง 252,000 ไร่ต่อปี
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รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558 - 2559, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,
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เหตุผลที่พื้นที่ป่าในจังหวัดน่านลดลงนั้น เกิดจากหลายเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน ในเชิงภูมิศาสตร์
นั้น น่านมีภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูงคิดเป็นร้อยละ 85 และมีพื้นที่ราบอยู่เพียงร้อยละ 15
ในขณะที่มีประชากรราว 4.7 แสนคน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สูงราว 1 แสนคน2 คนที่
อาศัยบนพื้นที่สูงเหล่านี้มักจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า ที่กลายมาเป็นปัญหาในปัจจุบัน
ชาวบ้านจำ�นวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อนการประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าสงวน การย้าย
คนออกจากพื้นที่รกราก โดยเฉพาะในพื้นที่ของชนเผ่าต่างๆ จึงไม่ใช่ทางออกที่เป็นไปได้และ
เหมาะสม การที่พื้นที่ทำ�กินในที่ราบมีเพียง 15% จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่การบุกรุกพื้นที่
ป่า โดยในปี 2556 มีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดอยู่ราว 1.4 ล้านไร่ ในจำ�นวนนั้น เป็นพื้นที่
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ครอบครองอย่าถูกกฎหมายอยู่เพียงราว 8 แสนไร่เท่านั้น3 จึงเห็นได้ว่ามีพื้นที่
นอกกรรมสิทธิ์ที่มีการทำ�การเกษตร มากกว่าพื้นที่ที่ถือครองอย่างถูกกฎหมายอยู่ราวหนึ่งเท่า
ทีเดียว การเกษตรที่นิยมมากที่สุดในจังหวัดคือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อันเกิดมาจากการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวของภาครัฐ ร่วมกับบริษัทเอกชนด้านการเกษตรขนาด
ใหญ่อีกจำ�นวนมากที่เข้ามาสนับสนุนและรับซื้อข้าวโพดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา อีกทั้งยัง
มีนโยบายประกันราคาข้าวโพดอีกด้วย
ประชากรน่านโดยเฉพาะในพื้นที่สูงซึ่งมีความยากจนอยู่แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
พืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพด นำ�ไปสู่การทำ�ลายพื้นที่ป่าอย่างน้อยเกือบหนึ่งล้านไร่ จังหวัดน่านมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร (GDP per capita) เป็นอันดับที่ 69 ของประเทศ และต่ำ�
เป็นอันดับสองของภาคเหนือรองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำ�นวนคนยากจนสูงถึงร้อยละ 21
ซึ่งสูงเป็นอันดับสี่ของภาคเหนือ จึงพอจะสรุปได้ว่า ด้วยสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชากร
ในจังหวัดน่านมีความยากจน จึงมีแนวโน้มจะต้องทำ�การเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีรายได้แน่นอน แม้
จะสุ่มเสี่ยงต่อการทำ�ผิดกฎหมายดังที่เป็นอยู่
แต่การทำ�การเกษตรเชิงเดี่ยวในลักษณะดังกล่าวกลับไม่สามารถแก้ปัญหารายได้ของพวกเขาได้
จากราคาข้าวโพดที่ตกต่ำ�ลงในขณะที่ราคาปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชกลับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งย่อมจะทำ�ให้ผู้ปลูกข้าวโพดอยู่ในสภาวะการเป็นหนี้และยากต่อการลืมตาอ้าปากอย่างยั่งยืน
ได้ เห็นได้จากสัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนของจังหวัดน่านที่สูงถึงร้อยละ 71 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 7
ของประเทศ และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
จากเพียง 6 หมื่นบาทในปี 2545 มาเป็น 1.8 แสนบาทในปี 2556
จึงอาจกล่าวได้ว่าการลดลงของพื้นที่ป่านั้นเกิดจากปัจจัยหลายส่วนมาบรรจบกัน ทั้งจากความ
ยากจนของประชากร นโยบายส่งเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยว และการเอารัดเอาเปรียบของเครือข่าย
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่จำ�กัดให้ชาวบ้านชาวบ้านกลุ่มนี้อยู่ในวงจรของความยากจน ภาวะหนี้ที่
เพิ่มขึ้น และการหมุนเงินไปปีต่อปีเพื่อทำ�ไร่ข้าวโพด และเมื่อมีรายได้ต่อไร่น้อยลงก็ยิ่งจะต้อง
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คนหิวป่าหาย ณ “น่าน” เมื่อความยากจน คือปัญหา, Thai Reform, https://www.isranews.org/
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สบายดีเมืองน่าน, สำ�รวจน่านผ่านข้อมูลความก้าวหน้าในมิติต่างๆ เพื่อสร้างเมืองน่านในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ,
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พยายามขยายพื้นที่การปลูกให้มากขึ้นไปอีก อันนำ�ไปสู่วงจรการเพิ่มอัตราเร่งของการทำ�ลาย
พื้นที่ป่าอย่างก้าวกระโดดตามข้อมูลข้างต้น
นอกจากปัจจัยเชิงเศรษฐกิจแล้ว ตัวบทกฎหมายเองก็เป็นปัจจัยสำ�คัญของปัญหาการรุก
พื้นที่ป่าอีกด้วย ในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ที่สำ�คัญคือ พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งได้ประกาศทับพื้นที่ทำ�
กินเดิมของชาวบ้านที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมเป็นจำ�นวนมาก จึงเป็นจุดเริ่มของปัญหาพื้นที่ทับซ้อน
ระหว่างพื้นที่ป่าของรัฐและพื้นที่ดั้งเดิมของชาวบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ชาวเขาเผ่าต่างๆ ก่อน
ที่จะขยายวงมาเป็นปัญหาการรุกพื้นที่ป่าในปัจจุบันที่ซับซ้อนขึ้นอีกมาก เพราะมีชาวบ้านที่
ยากจนขาดที่ดินทำ�กินขึ้นไปรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดป้อนกลุ่มธุรกิจการเกษตรอีกด้วย

เมื่อราชการประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้าน
โดยเฉพาะที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมก่อนการประกาศ พ.ร.บ. ทั้งสองนั้นกลับไม่มีสิทธิทำ�กินในพื้นที่
ของตัวเอง เป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่นำ�ไปสู่การบุกรุกตัดไม้ทำ�ลายป่า เพราะเมื่อชาวบ้านที่มี
ฐานะยากจนแล้วยังไม่มีสิทธิทำ�กินในพื้นที่นั้น ย่อมหมายถึงความไม่สามารถที่จะประกอบ
การเกษตรที่ต้องลงทุนหรือมีความยั่งยืนได้ เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกจับดำ�เนินคดีอยู่ตลอด
เวลา ด้วยเหตุนี้การปลูกข้าวโพดหรือเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำ�ได้ง่าย ไม่ต้องดูแลมาก ได้ผลผลิต
เร็ว มีปัจจัยการเกษตรครบ มีตลาดแน่นอน จึงเป็นทางเลือกหลักของชาวบ้านเหล่านี้ ยิ่ง
เมื่อเกิดปัญหาราคาตกต่ำ�จนเป็นหนี้ ยิ่งต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเพื่อหมุนเงินมาใช้หนี้ทั้งๆ
ที่จำ�นวนหนี้รอบใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มเติมเป็นวงจรที่ยากจะหลุดออกไปได้โดยง่าย ประกอบ
กับการที่หน่วยงานรัฐขาดทั้งทรัพยากรในการบังคับใช้กฎหมายและมีปัญหาการทุจริตอย่าง
กว้างขวาง จึงนำ�ไปสู่การขยายพื้นที่การบุกรุกป่าเพื่อทำ�ไร่ข้าวโพดหรือพืชเศรษฐกิจ จนเกิด
ปรากฏการณ์เขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตาที่ชัดเจนจนเป็นที่สนใจของสังคมในที่สุด สิ่งที่น่าเศร้า
เป็นที่สุดของสถานการณ์ดังกล่าวนี้คือไม่มีผู้ใดเลยที่ได้ประโยชน์ นอกจากกลุ่มทุนทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศที่สามารถทำ�กำ�ไรได้จากความล่มสลายของคุณภาพชีวิตของชาว
บ้านและการพังทลายของป่าต้นน้ำ�ที่สำ�คัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

กฎหมายซึ่งไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านที่อยู่มาก่อน นอกจากจะไม่สามารถรักษาเขตป่าไม้ไว้
ได้ตามเจตนารมณ์ของตัวบทกฎหมาย กลับเป็นเครื่องมือที่เอื้ออำ�นวยให้เกิดวงจรของความ
อยุติธรรมที่เกิดผลเสียอย่างต่อเนื่องกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงมีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงแนวคิดในการออกแบบระบบกฎหมายเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว
ที่นอกจากจะหยุดการทำ�ลายพื้นที่ป่าแล้วยังควรต้องนำ�ไปสู่การฟื้นป่าได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

การสานต่อหลักนิติธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นบทเรียนและ
แรงบันดาลใจ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสประเด็นที่ดินทับซ้อน

“ผู้ทำ�หน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม จึงควรระมัดระวังไว้ให้มาก คือควร
ทำ�ความเข้าใจให้แน่ชัดว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่าง
หนึ่งสำ�หรับใช้ในการรักษาและ อำ�นวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมาย
ใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่ใช้เพื่อรักษาตัวบทกฎหมายเองและการรักษาความยุติธรรม
ในแผ่นดินก็มิใช่มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรม
จรรยาตลอดจนเหตุผลตามเป็นจริงด้วย”
จากหลักการนี้ พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อน
ระหว่างป่าและชุมชน พระราชดำ�รัสความว่า

ปัญหาป่าน่านที่มีความซับซ้อนดังที่กล่าวมา โดยเฉพาะในมิติทางกฎหมายและปัญหาเศรษฐกิจ
ของชาวบ้าน แท้จริงไม่ใช่ปัญหาใหม่และมีกรณีตัวอย่างความสำ�เร็จในการแก้ปัญหามาแล้ว
โดยเฉพาะกรณีตัวอย่างจากการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชุมชนกับป่า อันล้วนมีปัญหาความ
ยากจน การบุกรุกป่า เช่นเดียวกัน ดังนั้น ความคิดที่ว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาป่าน่านได้
เพราะติดกฎหมายไปเสียหมดนั้น อาจดูเหมือนจะไม่ถูกต้องนัก เราสามารถเรียนรู้ ทำ�ความ
เข้าใจ และถอดบทเรียนจากพระองค์ เพื่อที่เปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ชุมชน
และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นโอกาสที่จะสามารถสานต่อและขยายผล ทั้งแนวพระราชดำ�ริ
และผลงานของพระองค์ท่าน เพื่อที่จะนำ�มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

“...ในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำ�แนก แต่ว่าเราขีดเส้น
ไว้ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้
สงวนแล้วเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้น
ที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมาย
เขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้ทำ�
ผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิในทาง
เป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมือง...”

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงยึดหลักนิติธรรมในการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังเห็น
ได้จากการใช้หลักการทรงงานที่ปัจจุบันเรียกว่าศาสตร์พระราชาเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง
แท้จริง ทั้งในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
โดยมีตัวอย่างความสำ�เร็จมากมาย เช่นโครงการหลวง โครงการดอยตุง ในมิติทางกฎหมายนั้น
พระองค์เคยตรัสอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการนิติธรรม (Rule of Law)4 โดยเฉพาะความสำ�คัญ
ของความยุติธรรมในฐานะที่เป็นเป้าหมายของระบบกฎหมายที่แท้จริง ดังพระราชดำ�รัสที่ว่า

“...กฎหมายกับความเป็นอยู่ที่เป็นจริงอาจขัดกัน และในกฎหมายก็มีช่องโหว่มิใช่น้อย
เพราะเราปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอย่างโดยอาศัยหลักการของต่างประเทศ โดย
มิได้คำ�นึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนว่าในที่ใดเป็นอย่างไร...”

“โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามีความ
สำ�คัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่
เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคำ�นึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมาย
เท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำ�ต้องคำ�นึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ
การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมาย และได้ผลที่ควรจะได้..."
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“หลักนิติธรรม กฎหมาย และแนวคิดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙”,
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, การประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 หัวข้อ
“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

“...แต่กฎหมายอย่างนี้เป็นแต่เพียงขีดเส้นทับเขาไม่ใช่กฎหมายแท้ ที่เป็นกฎหมายก็เพราะ
พระราชบัญญัติ ป่าสงวนเป็นกฎหมาย...”

นอกจากความสำ�คัญที่จะต้องมองเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคำ�นึงถึงความยุติธรรมเป็น
หลักแล้ว การใช้กฎหมายก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร เพื่อให้การใช้กฎหมายนั้นก่อให้
เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงยึดตามตัวหนังสือโดยไม่พิจารณาถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้กล่าวถึงแนวพระราชดำ�ริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ
การใช้กฎหมายและการปกครองเพื่ออำ�นวยความยุติธรรม โดยมี “ความยืดหยุ่น” ที่วางอยู่
บนพื้นฐานของความสุจริต จึงจะสามารถนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ในการสัมมนาเกี่ยว
กับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดร. สุรเกียรติ์ได้อัญเชิญพระราชดำ�รัสมาอธิบาย
เกี่ยวกับประเด็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างอะลุ้มอล่วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความว่า
“ในด้านการปกครองนั้นก็สำ�คัญที่จะใช้หลักกฎหมายข้อนี้จะต้องใช้คำ�ที่ไม่ค่อยดี คือ “ความ
ยืดหยุ่น” ต้องขอให้พิจารณาคำ�นี้ให้รอบคอบสักหน่อย ได้เห็นมามากเหมือนกันว่าถ้า

ปกครองด้วยหลักที่แข็งแกร่งแล้ว แม้ว่าจะสุจริตเท่าไรๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็พังหมด จึงต้องมี
ความยืดหยุ่น คือ ยืดหยุ่นในทางที่ดีเพราะความยืดหยุ่นนี้ถ้าใช้ในทางที่ดีก็ดี แต่ถ้าใช้ใน
ทางยืดหยุ่นตามใจตัวก็อาจกลายเป็นทุจริตไป”
“...ทางกฎหมายก็ว่ามีกฎหมายแล้วก็มีอำ�นาจเจ้าหน้าที่ ทางประชาชนก็ว่าการเข้ามาทำ�กิน
เป็นกฎหมาย ทีนี้เมื่อขัดกันก็เกิดความเดือดร้อนทั้งสองฝ่าย จึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้กฎหมายที่
จะต้องไปทำ�ความเข้าใจคือ ไม่ใช่ไปกดขี่ให้ ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด แต่ไปทำ�ให้ต่างฝ่ายเข้าใจ
เราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ่มอล่วย ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน…”
“สำ�หรับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ คำ�ว่า พอสมควร เป็นสิ่งสำ�คัญ ถ้าจะปกครองให้บ้านเมืองมีขื่อ
มีแป เราจะปฏิบัติตรงตามกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ นักกฎหมายรวมทั้งนักกฎหมายในอนาคต
จะต้องทราบว่ากฎหมายนั้นมีไว้ สำ�หรับเพื่อมีช่องโหว่ในการปฏิบัติ ไม่ใช่จะทำ�ได้ตรงไปตรง
มาตามตัวบท ต้องใช้การพินิจพิจารณาเสมอ”
ดร. สุรเกียรติ์ ได้กล่าวถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำ�เนินการจนสำ�เร็จ คือการพัฒนา
บนพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น พระองค์ทรงเดินทางไปพูดคุยกับชาวบ้านหลายครั้ง จน
เกิดความเข้าใจถึงปัญหาความยากจนของชาวเขา การใช้ฝิ่นแทนยาแก้ปวด และการอาศัย
อยู่ในพื้นที่ทับกับป่าสงวน พระองค์ทรงศึกษาทางออกเกี่ยวกับพืชทดแทนยาแก้ปวด พืชที่
สามารถสร้างรายได้ทดแทนฝิ่นและสามารถปลูกบนเขาได้ และยังทรงอธิบายชาวบ้านถึง
ปัญหาฝิ่นว่าผิดกฎหมายอย่างไร จนนำ�ไปสู่โครงการพัฒนาต่างๆ มากมายที่สามารถนำ�ไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน วิธีดังกล่าวความแตกต่างกับแนวทางที่ภาครัฐใช้อยู่ในขณะนั้น กล่าว
คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตัดต้นฝิ่น ประกาศว่าสิ่งที่ชาวบ้าน
ทำ�นั้นผิดกฎหมาย นำ�ไปสู่ปัญหาที่หนักข้อขึ้น เพราะชาวบ้านรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมและ
ถูกรังแก อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับสถานการณ์คอมมิวนิสต์ในช่วงเวลานั้นทำ�ให้ชาวเขาเหล่านั้น
กลายเป็นผู้ก่อการร้ายอีกด้วย
"เราไม่ได้ปรารถนาเลยที่จะให้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศ แต่เราก็สร้างขึ้นมาเอง
โดยไปชี้หน้าชาวบ้านที่เขาปกครองตัวเองดีแล้ว เรียบร้อยแล้ว เป็นประชาธิปไตยอย่างดีอย่าง
ชอบแล้วว่าบุกรุกเข้ามาอยู่ในป่าสงวนฯ และขับไล่ให้เขาย้ายออกไป คนเหล่านั้นเขาทำ�การงาน
เข้มแข็ง ทำ�งานดีตลอดเวลาหลายปีมาแล้วจากนครศรีธรรมราช ไม่เคยทำ�ลายป่า แต่บังเอิญ
กฎหมายบอกว่าป่าสงวนฯ นั้นใครบุกรุกไม่ได้ เขาจึงเดือดร้อน ป่าสงวนฯนั้นเราขีดเส้น
บนแผนที่ เจ้าหน้าที่จะไปถึงได้หรือไม่ได้ก็ช่าง และส่วนมากก็ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไป
ดังนั้นราษฎรจะทราบได้อย่างไร ว่าพื้นที่ที่เขามาอาศัยอยู่เป็นป่าสงวน เมื่อเราถือว่าเขาเป็น
ชาวบ้าน เราก็ไปกดหัวเขา ว่าเขาต้องทราบกฎหมาย”
p8
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แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักนิติธรรมของพระองค์ โดยการใช้กฎหมายเพื่ออำ�นวย
ความยุติธรรม มีความยืดหยุ่นในทางที่ดีอยู่บนฐานความสุจริต ไปพร้อมๆ กับโครงการพัฒนา
สามารถจัดการกับรากของปัญหา จนชาวบ้านกลายมาเป็นผู้ที่ตัดต้นฝิ่นเสียเอง และยังมีส่วน
ร่วมในการเป็นผู้รักษากฎหมายในที่สุด
ซึ่งแนวทางการใช้หลักนิติธรรมเพื่อการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของพระองค์นั้นเป็นหลักการสำ�คัญที่ขยายไปสู่พื้นที่และสถานการณ์ต่างๆที่ใกล้เคียงกัน เช่น
โครงการดอยตุง และโครงการหลวง เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ก็คือการที่ปัญหา
ความยากจนของชาวบ้านกับการฟื้นพูพื้นที่ป่าประสบความสำ�เร็จไปพร้อมๆ กัน
โครงการเหล่านี้มีหลักคิดในการมองให้เห็นรอบด้าน มุ่งเน้นการใช้กฎหมายเพื่ออำ�นวยความ
ยุติธรรม ไม่เพียงมองจากด้านบนลงมาผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่างๆเท่านั้น
แต่สร้างระบบนิติธรรมของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมที่เกิดจากการตกลงอยู่ร่วมกัน กำ�กับ
ดูแลกัน ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ จนกลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนที่เคารพหน้าที่ของ
แต่ละฝ่าย เกิดกลไกยุติธรรมระดับชุมชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนป่าและชุมชนในประเทศไทยนั้น มีความจำ�เป็นที่
จะต้องเรียนรู้การใช้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานแก่คนไทยทุกคน ทั้งผ่านพระราชดำ�รัส และพระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆ
ของพระองค์ที่มีความชัดเจนทั้งวิธีคิดและการปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม
ในพื้นที่ทับซ้อนที่มีปัญหาในลักษณะคล้ายกันทั่วประเทศไทย ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงดำ�เนิน
การจนสำ�เร็จมาแล้ว เป็นแรงบันดาลใจที่จะนำ�ไปสู่การสร้างความยุติธรรม สร้างโอกาสให้กับ

ชาวบ้าน การฟื้นฟูสภาพป่า ที่สำ�คัญคือการสร้างความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่
รัฐ ระบบยุติธรรม (ศาล อัยการ และตำ�รวจ) ประชาชน และองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถก้าวข้ามข้อกำ�จัดทางกฎหมายและกรอบความคิด
เดิมๆ และความไม่เข้าใจหลักนิติธรรม และการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดังที่ผ่านมา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้จำ�เป็นต้องมีวิธีคิดใหม่
อันเกิดจากการถอดบทเรียนจากตัวอย่างความสำ�เร็จของพระองค์ ดังเช่น
ที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ประทานพระดำ�รัสใน
การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า
“สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้การพัฒนาทางเลือกที่ยกตัวอย่างมานั้นประสบความ
สำ�เร็จก็เนื่องมาจากการที่ภาครัฐเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ก่อนใช้กฎหมาย
บังคับให้ชาวบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรต้องคำ�นึงถึงเงื่อนไขทาง
สังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องธรรมเนียมประเพณี หากขาดการสนับสนุน
เรื่องที่ดินทำ�กิน การบริหารจัดการน้ำ� การคมนาคม สาธารณสุขพื้นฐาน
หรือการศึกษา กฎหมายที่เคร่งครัดก็ไร้ประโยชน์ คนเหล่านี้ต้องได้รับการ
สนับสนุน เสริมพลังจนถึงจุดที่สามารถมีทางเลือกในการใช้ชีวิต ในจุดนั้น
การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจะเป็นไปได้ การจัดการเรื่องสถานะ
ทางกฎหมายจึงจะมีผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวาง
เงื่อนไขแวดล้อมที่จะทำ�ให้หลักนิติธรรมสามารถเกิดได้ในสังคม โดยเริ่ม
จากการช่วยให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ก่อนเป็นสำ�คัญ”
สานต่อบทเรียนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัชกาลที่ 9 สู่การ
ปฏิบัติ: แนวปฏิบัติ 4 ข้อเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อคนอยู่กับป่ายั่งยืน
ตามแนวศาสตร์พระราชา

เราจะใช้กฎหมายอำ�นวยความยุติธรรม และรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ป่าไม้ไว้ได้อย่างไร แน่นอนในปัจจุบันมีความพยายามในการปฏิรูปกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ พ.ร.บ. อุทยาน และ พ.ร.บ. ป่า
ชุมชน เป็นต้น แต่เราจะใช้บทเรียนหลักนิติธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9
และการถอดปัจจัยความสำ�เร็จของโครงการในพระราชดำ�ริที่เกิดขึ้นมากมาย
มาประยุกต์เพื่อหาช่องทางที่กฎหมายปัจจุบันเปิดทางให้สามารถดำ�เนิน
การแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องรอการปฏิรูปกฎหมายที่ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อย
ได้อย่างไร หากทำ�ได้สำ�เร็จก็ย่อมทำ�ให้เกิดกรณีตัวอย่างที่สานต่อ ต่อยอด
ขยายผล แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระองค์ จนสามารถเป็นแรง
สนับสนุนเชิงประจักษ์และเป็นข้อมูลให้กับการปฏิรูปกฎหมายต่อไปได้อีกด้วย
จากการประยุกต์หลักการข้างต้น การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการ
ถอดบทเรียนโครงการต่างๆของพระองค์ สามารถประมวลสรุปเป็น 4 ขั้น
ตอน ที่สามารถพัฒนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหาพื้นที่
ทับซ้อนป่าและชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
-

ขั้นที่ 1: การเตรียมความพร้อมชุมชน
ขั้นที่ 2: กำ�หนดกรอบและแผนการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
ขั้นที่ 3: การดำ�เนินการ ติดตาม และกำ�กับดูแลร่วมกัน
ขั้นที่ 4: จัดการความรู้ และสรุปบทเรียนเพื่อการขยายผล

ขั้นที่ 1:
การเตรียมความพร้อมชุมชน
ชุมชนที่ต้องการจะเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนจะต้องเตรียม
ความพร้อมของตนเองเสียก่อน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
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จัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน สร้างอาชีพและอนาคตที่มั่นคง ไปพร้อมๆกับการ
รักษาสมดุลทางธรรมชาติในพื้นที่ การดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าในอาณาบริเวณที่ดำ�เนิน
การโครงการแก้ไขปัญหานี้

การดำ�เนินการพัฒนาร่วมกับชุมชน ทางโครงการพัฒนาดอยตุงมีหลักการพัฒนาแบ่ง
ได้เป็นสามช่วง นั่นคือ ขั้นการทำ�ให้คนอยู่รอดได้, ขั้นความพอเพียง และขั้นความ
ยั่งยืน (survival, sufficiency และ sustainability)

ชุมชนสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และการปฏิบัติต่างๆได้จากพื้นที่อื่นๆ
ที่ดำ�เนินการประสบผลสำ�เร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
โดยมีหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานของความร่วมมือกันระหว่างชุมชน ภาครัฐ ระบบยุติธรรม
และองค์กรสนับสนุนต่างๆ ตัวอย่างของพื้นที่ซึ่งชุมชนสามารถเรียนรู้ได้ เช่น

ในขั้นต้น เริ่มจากการทำ�ให้คนสามารถอยู่รอดได้ (survival) ทางโครงการเริ่มจากการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งเยียวยาร่างกายให้แข็งแรงปลอดโรคและให้ชาวบ้านมีกิน
ตลอดทั้งปี ในการนี้สำ�หรับผู้ติดยาเสพติดโครงการจัดตั้งศูนย์บำ�บัดยาเสพติดผาหมี
ในเรื่องรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ในระยะแรกทางโครงการได้
จ้างชาวบ้านที่ปลูกฝิ่นมาเป็นแรงงานปลูกป่า และพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่ออำ�นวย
การทำ�เกษตร เช่น การบริหารน้ำ� ทำ�ฝายและบำ�รุงดิน นอกจากนั้นทางโครงการยัง
เปิดโรงฝึกอาชีพต่างๆ ฝึกสอนการทอผ้า ทำ�กระดาษสา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้มี
รายได้เสริมสำ�หรับชาวบ้านทุกเพศทุกวัย

กรณีศึกษาโครงการดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ดำ�เนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระราชชนนีเสด็จพระราชดำ�เนินไปดอย
ตุงในปี 2530 ท่านทรงทราบว่าชาวไทยภูเขาภาคเหนือ รวมทั้งชุมชนบนดอยตุง ดำ�รงชีวิต
อย่างยากลำ�บาก อาศัยการทำ�ไร่เลื่อนลอยในการเลี้ยงชีพปลูกฝิ่นเพื่อหายรายได้ จนทำ�ให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมแทบไม่มีไม้ยืนต้นหลงเหลือในพื้นที่
สมเด็จพระราชชนนีทรงเชื่อว่า "ไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นคนไม่ดี" แต่ที่ปลูกฝิ่นและทำ�ลาย
ป่ามาจากความยากจนและหมดหนทาง
ในปี 2531 โครงการพัฒนาดอยตุง จึงเริ่มต้นขึ้น โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือชาวบ้านให้ช่วย
ตัวเองได้ จุดสำ�คัญในวิธีดำ�เนินการคือการเข้าใจและเข้าถึงชุมชนที่หวังจะร่วมพัฒนาอย่าง
แท้จริง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของโครงการจึงใช้เวลาระยะหนึ่งอยู่ร่วมกับชาวบ้านเพื่อศึกษาวิถี
ชีวิตและบริบทของคนในชุมชนบนดอยตุง ก่อนที่จะร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
กันในขั้นต่อไป
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ในขั้นความพอเพียง (sufficiency) ชุมชนมีรายได้เพียงพอและต่อเนื่องจากหลาย
ทาง เช่นการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอยทั้งกาแฟและมาคาเดเมีย ซึ่งมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ การขายและแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า จนกลายเป็นแบรนด์ดอยตุงที่มี
ร้านกาแฟและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำ�หน่าย นอกจากนั้นมีการหาตลาดใหม่ๆ ให้กับผล
ผลิตอื่นๆ ของโครงการเช่นเสื้อผ้า การชำ�นาญในจัดทำ�สวน และการเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวจนดอยตุงได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยว PATA gold ซึ่งทั้งหมดนี้เข้ากับหลักการที่
สมเด็จพระราชชนนีได้พระราชทานแนวทางไว้ว่า "ถ้าช่วยคนเรื่องฝึกอาชีพ ต้องทำ�ให้
ได้มาตรฐานและไม่ให้ขาดทุน" และ "อย่าให้คนซื้อของเราเพราะสงสาร"
ทางโครงการมีการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ตั้งแต่แรกเริ่มของโครงการ ซึ่งเมื่อติดตามและเปรียบเทียบดูพบว่าชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างมาก และสามารถปลดหนี้ที่หลายครอบครัวมีอยู่ได้ไปตามๆกัน ส่วน
โครงการพัฒนาดอยตุงสามารถสนับสนุนตัวโครงการเองจากรายได้การขายผลผลิต
ต่างๆ ภายใน 14 ปี

ในขั้นต่อมา โครงการพัฒนาเข้าสู่ช่วงการสร้างความยั่งยืน (sustainability) ที่มุ่ง
หวังให้มีความยั่งยืนของชุมชน ที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้และรับผิดชอบการสร้าง
อนาคตให้กับลูกหลานแม้จะไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอก ดังนั้นทางโครงการ
จึงส่งเสริมชาวบ้านและลูกหลานในด้านการศึกษาและการเป็นผู้นำ� ในช่วงนี้คน
รุ่นใหม่จากชุมชนบนดอยตุงไปเรียนต่อด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ ที่อาจจะ
เป็นประโยชน์และกลับมาเป็นผู้นำ�ของชุมชนและบริษัทบนดอยตุงในรุ่นต่อไป
สิ่งที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องผลพลอยได้จากความสำ�เร็จในการเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชนบนดอยตุง คือการคืนสภาพของป่าบนเขาที่วันนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ทว่า
สิ่งนี้กลับเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่โครงการพัฒนาดอยตุงได้คาดหวังไว้ตั้งแต่ต้น
ธุรกิจต่างๆ ที่ทางโครงการริเริ่มและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนนั้น ทำ�
รายได้มากกว่าการทำ�ไร่เลื่อนลอยหลายเท่าตัว รวมทั้งสนับสนุนการดูแลป่า ไม่
ว่าจะเป็นป่าใช้สอย ป่าเศรษฐกิจหรือป่าอนุรักษ์ และใช้พื้นที่น้อยกว่าการย้ายที่

ทำ�นาเลื่อยลอยอย่างมาก ทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของป่า
ขึ้นอยู่กับความมั่นคงของคนและในที่สุดความมั่นคงของสังคมก็ขึ้นอยู่กับความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าเช่นกัน
กรณีศึกษาบ้านห้วยปลาหลด จ. ตาก ในงานสนับสนุนของมูลนิธิอุทกพัฒน์
ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด เป็นชุมชนของชาวมูเซอดำ� (ลาหู่) ที่อพยพมาจากเขต
ปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เดิมดำ�รงชีวิต
ด้วยการทำ�ไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นขายเป็นลำ�ดับต้นๆ ของประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมราษฎรที่ชุมชนแห่งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์
ที่จะเห็นประชาชนมีรายได้จากการปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ฝิ่น จึงได้พระราชทาน
กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า และแนวพระราชดำ�ริการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น รวมทั้ง
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การดูแลรักษาป่า และต่อมาศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตากได้เข้า
มาช่วยจัดการระบบตลาด เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีพื้นที่ในการนำ�พืชเศรษฐกิจ
มาจำ�หน่าย
ในปี พ.ศ. 2524 กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่
(ปัจจุบันคืออุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช) ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 เพื่อคุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การประกาศดังกล่าวส่งผล
ให้ที่ดินทำ�กินของชาวบ้านกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ดินอุทยานฯ และป่าไม้ จำ�นวน
6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยปลาหลด บ้านมูเซอใหม่ บ้านขุนห้วยช้างไล่ บ้านห้วย
จะกือ บ้านป่าคา และบ้านห้วยไม้ห้าง ชาวบ้านพยายามที่จะเจรจาขออาศัยอยู่ใน
พื้นที่นี้ต่อไป จึงได้ช่วยกันปลูกป่าทดแทนกับป่าที่เสียไป และช่วยกันดูแลรักษา
ป่าที่มีอยู่ โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบป่าในแต่ละพื้นที่ให้แต่ละครัวเรือนอย่าง
ชัดเจน ตามคำ�แนะนาของพระอาจารย์เด่น นันทิโย นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านห้วย

ปลาหลดก็ได้พยายามปลูกป่าและดูแลรักษาป่าที่มีอยู่เดิมมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ต่อไปได้ รวมทั้งได้ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารตามแนวพระราชดำ�ริ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ปลูกป่าโดย
ไม่ต้องปลูก ทำ�แนวกันไฟป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้
เพื่อเป็นอาหาร ไม้เพื่อเศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย เป็นประโยชน์ในระบบนิเวศ เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าและพื้นดิน
เมื่อปี พ.ศ. 2551 ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ตำ�บลด่านแม่ละเมา อำ�เภอแม่สอด
จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ำ�และการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ให้เป็นแม่ข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ�ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการดิน น้ำ� ป่า และในปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเป็น “พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติจัดการน้ำ�ชุมชน ตามแนวพระราชดำ�ริ”

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สสนก. กองทัพภาคที่ 3 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช กรมป่าไม้ และผู้
แทนชุมชน ได้ร่วมกันสำ�รวจพื้นที่ เพื่อการจัดทำ�แนวเขตพื้นที่และกติกาการใช้ประโยชน์
ที่ดินบ้านห้วยปลาหลดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องพื้นที่ทำ�กินและพื้นที่ที่อยู่อาศัย
ของชาวชุมชน และได้นำ�ผลการสำ�รวจพื้นที่มาทำ�ประชาคมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
โดยผลจากการทำ�ประชาคมทำ�ให้แบ่งพื้นที่ป่าออกได้เป็น 9 ประเภท และแต่ละประเภทมี
กติกาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สสนก. ยังได้ดำ�เนินการถอดบทเรียน
ความสำ�เร็จการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม เพื่อเป็นต้นแบบ
ความสำ�เร็จการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า นำ�ไปขยายผลการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ด้วย
หลักนิติธรรมไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป
จากการที่ชุมชนบ้านห้วยปลา
หลดมีตลาดสินค้าเกษตรดอย
มูเซอ เป็นแหล่งรองรับและ
จำ�หน่ายผลผลิตเป็นของตัวเอง
ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่ง
ผลให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันตลาดสินค้า
เกษตรดอยมูเซอมีผู้ค้าจำ�นวน
เพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ตลาดยังคงมี
จำ�กัด ประกอบกับสินค้าเกษตร
มีไม่เพียงพอต่อการจำ�หน่าย
ชุมชนจึงเห็นว่าควรจะก่อตั้งตลาดเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่บริเวณอ่องแล่งหรือทางเข้าหมู่บ้าน
ห้วยปลาหลด เพื่อเป็นแหล่งจำ�หน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านห้วยปลาหลด
ชุมชนใกล้เคียง และรองรับผลผลิตจากเครือข่ายจัดการน้ำ�ชุมชนตามแนวพระราชดำ�ริ
อีกด้วย โดยผลผลิตที่จะนำ�มาจำ�หน่ายที่ตลาดแห่งใหม่นี้ จะต้องเป็นผลผลิตที่ปลอดสาร
พิษ ส่วนการบริหารจัดการระบบตลาดนั้น จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ กฎระเบียบ
และกติกาสำ�หรับสมาชิกผู้ค้า และการจัดระเบียบตลาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง
ย่อมเป็นการขยายความสำ�เร็จของชุมชนที่สามารถจัดการตนเองให้อยู่กับป่าและพึ่งพา
ตัวเองได้อย่างยั่งยืน
กลายเป็นตัวอย่างที่อีกหลายชุมชนสามารถมาร่วมเรียนรู้เพื่อจะนำ�ไปประยุกต์ได้ใน
พื้นที่ตนเอง
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นอกจากทั้งสองกรณีศึกษาดังกล่าวแล้ว ยังมีกรณีศึกษาในประเด็นคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
อีกมากมาย ทั้งจากโครงการหลวง โครงการในพระราชดำ�ริ และเครือข่ายชุมชนที่นำ�แนวทาง
หลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้จนประสบผล
สำ�เร็จ ซึ่งล้วนเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ และชุมชนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้จริง
การถอดเงื่อนไขความสำ�เร็จจากศาสตร์พระราชาสู่การจัดการป่าและชุมชนที่มีความสมดุลและ
ยั่งยืน

หากจะถอดเงื่อนไขความสำ�เร็จของโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องป่าและชุมชน ย่อมได้มา
ซึ่งเงื่อนไขหรือหลักการสำ�คัญที่พระองค์ทั้งทรงเน้นย้ำ�และสะท้อนให้เห็นผ่านการดำ�เนินงาน
โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญอย่างน้อยสามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ด้วยการปลูกต้นไม้ในใจคน
เงือ่ นไขการมีสว่ นร่วมของชุมชน ระเบิดจากข้างใน การสร้างกติกาการดูแลจัดการโดยชุมชน
เงื่อนไขการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ� ป่า โดยคำ�นึงถึงภูมิสังคม หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขที่ 1:
การสร้างความตระหนักรู้
ความเข้าใจเรื่องป่าไม้และความสมดุลกับชุมชน
ด้วยการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน”
พระองค์ทรงให้ความสำ�คัญกับจิตสำ�นึกของประชาชนเป็นอันดับต้นๆ ประหนึ่งว่างานด้าน
อนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำ�ลำ�ธารจะประสบผลดีมีความต่อเนื่อง และรักษาความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจิตสำ�นึกของชาวบ้านเป็นสำ�คัญ
หากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ร่วมใจ ไม่เห็นด้วยกับงานในพื้นที่นั้น ก็ย่อมยากที่จะประสบความสำ�เร็จ
เมื่อคราวเสด็จพระราชดำ�เนินไปหน่วยงานต้นน้ำ�พัฒนาทุ่งจือ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2514
พระองค์ทรงมีพระราชดำ�รัสกับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้ารับเสด็จฯความว่า

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็
จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง ประการแรก ต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำ�ไม
ต้องให้เห็นว่าประโยชน์คืออะไร จำ�เป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่สองปลูก
ต้นไม้เป็นการปลูกจิตสำ�นึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบตัว
จึงทำ�ให้เกิดโครงการ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ดังนี้
“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่
มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับ
การชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ� และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำ�
ฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ�”
กล่าวคือเป็นปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และดูแลระบบนิเวศน์
• พออยู่ หมายถึง
		 ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำ�ที่อยู่อาศัย และจำ�หน่าย
• พอกิน หมายถึง
		 ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร
• พอใช้ หมายถึง
		 ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น
		 ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น
• เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
		 สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความ
		 หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า

p 20 ถอดบทเรียนการใช้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9:

ข้อเสนอ 4 ขั้นหลักปฏิบัติเพื่อคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ในกรณีป่าน่าน

กลุ่มที่ 1:

TRANSPARENCY

เงื่อนไขที่สอง:
การมีส่วนร่วมของชุมชน ระเบิดจากข้างใน
การร่วมกำ�หนดกติกาและการดูแลจัดการโดยชุมชน
“ระเบิดจากข้างใน” การสร้างความริเริ่ม ความพร้อมของชุมชน การพัฒนาชุมชนสังคมให้
ประสบความสำ�เร็จ “ต้องระเบิดจากข้างใน” ในความหมายก็คือ ต้องมุ่งพัฒนา เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ “คนและครอบครัวในชุมชน” ให้มีสภาพความพร้อมที่จะรับการพัฒนา
เสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำ�เอาความเจริญจากสังคมภายนอก
เข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่
สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนำ�ไปสู่ความล่มสลายได้ ที่สำ�คัญคือ
ต้องมีความพยายามที่จะคิดริเริ่มจากตัวของชุมชนเองเป็นหลัก
เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนา และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัตน์
หากประชาชนมีความพร้อม ก็จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย ทำ�ให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
และรองรับนโยบายการพัฒนาต่างๆ ที่จะเข้ามาพัฒนาสู่ชุมชนและสังคม
การสร้างกติกาการดูแลจัดการโดยชุมชน
คือการที่ชุมชนอาจใช้จารีต ประเพณี กฎระเบียบ บัญญัติท้องถิ่น มาเป็นข้อกำ�หนดร่วมกัน
ของชุมชนในการดูแลการใช้ทรัพยากรป่าไม้ น้ำ� และธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และ
เป็นผู้ที่ดำ�เนินการบังคับใช้กติกาเหล่านั้นด้วยตนเอง เชื่อมโยงกับภาครัฐที่เป็นผู้ถือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกทำ�ผิดกติกาของสังคม เป็นการลดภาระให้กับกลไก
ของภาครัฐในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชดำ�รัสว่าเมื่อเกิด
การแก้ไขปัญหาฝิ่นตามแนวทางของพระองค์แล้ว ชาวบ้านจึงกลายมาเป็นผู้รักษากฎหมาย
เปลี่ยนจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาเป็นผู้ตัดฝิ่นในพื้นที่เสียเอง การกำ�หนดกติการ่วม
กันในชุมชนนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานความสำ�เร็จในการจัดการทรัพยากรร่วมกันใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน นำ�ไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันนำ�
ไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในอนาคตอีกด้วย ดังเช่นตัวอย่างของ
บ้านห้วยปลาหลดที่มีกติการ่วมกันอย่างชัดเจนในการใช้ทรัพยากรป่าไม้และน้ำ� เกิดการ
สร้างตลาดที่มีกติกาในการจัดการร่วมกันในอีกระดับหนึ่งตามขั้นตอนพัฒนาการของชุมชน

ดังพระดำ�รัสของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระองค์
เสด็จไปเยี่ยมชุมชนที่เคยผ่านกระบวนการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ความว่า
“ข้าพเจ้าเห็นความภูมิใจของพวกเขา ในขณะที่ข้าพเจ้าฟังชาวบ้านเหล่านั้น ข้าพเจ้า
รับรู้ได้ว่าพวกเขาได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพกติกาและกฎหมายในหมู่พวกเขา
เองแล้ว พวกเขาไม่ได้รอที่จะให้กฎหมายถูกบังคับใช้ พวกเขาค้นพบพลังของจารีต
ประเพณีอีกครั้ง ว่าสามารถที่จะรักษาสมาชิกของชุมชนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของตน และ
ทำ�ให้กฎหมายได้รับการเคารพ”5

เงื่อนไขที่สาม:
การจัดการทรัพยากรดิน-น้ำ�-ป่า โดยคำ�นึงถึงภูมิสังคม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงการคำ�นึงถึงภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
(Geo-Social)
การคำ�นึงถึงภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ (Geo-Social)
แต่เดิมนั้นการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมุ่งเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยเข้าใจว่าดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถชี้วัด
ความอยู่ดีกินดีและมีความสุขของประชาชนในชาติได้ ทว่าผลลัพธ์จากการพัฒนาที่
ดำ�เนินไปตามแนวคิดข้างต้น ได้ทำ�ให้ผู้คนในวงกว้างเริ่มตระหนักว่าการเร่งรัดพัฒนา
ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่คำ�นึงถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆ ควบคู่กันไป
ทำ�ให้เกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่น การละทิ้งถิ่นฐานและอาชีพ
ในท้องถิ่นเพื่อเข้าไปหางานทำ�ในเมืองใหญ่ ภาระหนี้สินจากกระแสบริโภคนิยมโดย
ขาดความพอเพียงในตนเอง

6

“I saw their pride. While listening to these villagers , I came to recognize that they have already promoted
among themselves a culture of lawfulness. They do not wait for the laws to be enforced. They rediscover the
power of traditions and other norms to keep community members in check to ensure that law is respected..”
Special Keynote Address by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol of Thailand at the TIJ
Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development, The United Nations Conference Centre,
Bangkok, 22 February 2017
http://www.tijthailand.org/useruploads/files/keynote_address_by_hrh_for_tij_public_forum_rev3.pdf

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยโดยขาดการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี ผลกระทบ
ทางนิเวศวิทยาที่ทำ�ให้คุณภาพชีวิตของพืช สัตว์ รวมถึงมนุษย์ลดต่ำ�ลง และอีกหลายๆ
ปัญหาภายใต้วาทกรรมการพัฒนา บทเรียนเหล่านี้นำ�มาสู่ข้อสรุปว่าการพัฒนาที่ทำ�ให้
เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น
เป็นการพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนา
ที่จะสร้างความยั่งยืนได้นั้นต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ "ภูมิสังคม" ทั้งทาง
ด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นพื้นฐานสำ�คัญที่ช่วยให้การพัฒนามีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความเป็นจริงใน
ทุกด้าน ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือหรือวิธีการพัฒนาสำ�เร็จรูปที่มุ่งเน้นแต่ทฤษฎีจากตำ�รา
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยสรุปคือ การ
พัฒนาใดๆ ต้องคำ�นึงถึง (1) ภูมิประเทศของบริเวณนั้น (ดิน, น้ำ�, ป่า, เขา ฯลฯ) (2)
ภูมิสังคม นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น จึงจะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน)
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำ�ริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน
มานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำ�นึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ดังพระราชดำ�รัสที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2517 ความว่า
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มี
สิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย
พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำ�งานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทย
อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
1.1 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
		 อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะ
		 เกิดขึ้นจากการกระทำ�นั้นๆ อย่างรอบคอบ
1.2 ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
		 ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิด
		 ขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ใน		
		 ระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้

เงื่อนไขทั้งสามนี้ไม่ใช่เป็นการตั้งขึ้นในลักษณะที่ว่าหากไม่มีความพร้อมก็ไม่ควรเข้าร่วม
กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน แต่เป็นการตรวจสอบความพร้อมของตัวเอง ในลักษณะ
เดียวกับการตรวจสุขภาพนั่นเอง เมื่อรู้ว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใด อะไรเข้มแข็ง อะไรยัง
อ่อนอยู่ ก็สามารถที่จะดำ�เนินการพัฒนาตัวชุมชนเองให้เกิดความพร้อม เพราะเงื่อนไขเหล่านี้
เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็งในการจัดการดูแลทรัพยากรในพื้นที่ตัวเองได้ดีพอที่จะ
ทำ�ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหา ทบทวนช่องทาง
ที่กฎหมายเปิดช่องไว้ เพื่อที่จะก้าวไปสู่การจัดการพื้นที่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
รัฐต่อไปโดยมีความเชื่อถือไว้ใจ สามารถเคารพกันและกันได้พอสมควร ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่จะทำ�ให้การวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาเกิดความสำ�เร็จขึ้นได้

1.3 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน
		 ความรอบคอบที่จะนำ�ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
		 วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

ขั้นที่ 2:
กำ�หนดกรอบและแผนการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

1.4 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มี
		 ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำ�เนินชีวิต

เมื่อชุมชนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแนวทางที่
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ขั้นต่อไป
คือการทำ�งานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมาร่วมกำ�หนด
กรอบและแผนการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมด้วยกันทุกฝ่าย จำ�เป็นกำ�หนดกรอบการ
ทำ�งานและขอบเขตในประเด็นต่างๆร่วมกันเพื่อที่จะสามารถพัฒนาแผนการจัดการพื้นที่
ขึ้นได้ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

ทั้งสามเงื่อนไขสำ�คัญที่ถอดมาจากความสำ�เร็จของโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น
สามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือที่จะวัดระดับความพร้อมของชุมชนที่ต้องการจะแก้ไขปัญหา
ที่ดินทับซ้อนว่าจะสามารถจัดการตัวเองให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนกับทรัพยากรป่าไม้ได้
มากน้อยอย่างไร โดยเฉพาะในเงื่อนไขที่ว่า
- ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำ�คัญของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในฐานะ
		 ปัจจัยที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูลมากน้อยแค่ไหน (ปลูกป่าในใจคน)
- ชุมชนมีความพร้อมจากภายใน มีความริเริ่มด้วยตัวเอง สามารถสร้างความมีส่วนร่วม
		 ในการแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสในพื้นที่ได้เพียงใด (ระเบิดจากข้างใน) และสามารถ
		 สร้างและใช้กติการ่วมกันในชุมชนได้มากน้อยเท่าใด
- ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนและจัดการทรัพยากรดิน น้ำ� ป่า โดยคำ�นึงถึง
		 ภูมิสังคม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้มากน้อยเพียงใด
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- กำ�หนดแนวทางการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยหลักนิติธรรม เป็นการทำ�ความเข้าใจ
พื้นที่ว่าอยู่ในเขตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด มีขั้นตอนที่เปิดไว้ในดำ�เนินการอย่างไร
- กำ�หนดขอบเขตและพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์และการพิสูจน์สิทธิ
- กำ�หนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- กำ�หนดแผนการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ในพื้นที่เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
- กำ�หนดแนวทางการกำ�กับดูแลร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

1. กำ�หนดแนวทางการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยหลักนิติธรรม
เริ่มจากการพิจารณาว่าพื้นที่ของชุมชนที่ต้องการแก้ปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายใด มีช่อง
ทางที่เปิดไว้ให้ดำ�เนินการได้อย่างไร สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐหรือ
ไม่อย่างไร สามารถใช้หลักนิติธรรมมาดำ�เนินการให้เกิดทางออกร่วมกัน เพื่ออำ�นวยให้เกิด
ความยุติธรรมในการจัดการทรัพยากรร่วมกันได้ด้วยวิธีการใด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการทรัพยากรชุมชน และพื้นที่ป่าทับซ้อนนั้นมีอยู่สาม
ระดับ คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพระราชบัญญัติ กลไกกฎหมายระดับพื้นที่ เช่น
บัญญัติท้องถิ่น และกติกาชุมชน
การใช้หลักนิติธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการใช้กฎหมายเพื่ออำ�นวยให้เกิดความ
ยุติธรรม อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของกฎหมาย มีความยืดหยุ่นตามช่องทางที่เปิดไว้และ
สอดคล้องกับกฎหมาย และพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้
กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได้ให้สิทธิชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในมาตรา 43 หมวดสิทธิและเสรีภาพ ที่ว่าชุมชนย่อมมีสิทธิในการ “จัดการ บำ�รุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”
และในมาตรา 57 หมวดหน้าที่ของรัฐ ที่ว่ารัฐต้อง “อนุรักษ์ คุ้มครอง บำ�รุงรักษา ฟื้นฟู
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน
และชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำ�เนินการและได้รับประโยชน์จากการดำ�เนินการ
ดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าชุมชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการจัดการทรัพยากร และ
รัฐเองก็มีหน้าที่จะต้องให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการดำ�เดินการ โดยทั้งสองมาตราเน้นย้ำ�ที่
การจัดการทรัพยากรที่ “สมดุลและยั่งยืน” เป็นหลักการ เงื่อนไข และเจตนาที่สำ�คัญของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญในแง่ของสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
นิติธรรมและบทเรียนที่ถอดปัจจัยความสำ�เร็จของโครงการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่มุ่งไปสู่เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมทางภูมิสังคมที่จะสร้างความสมดุลและยั่งยืนได้จริง มี
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ตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถขยายผลได้ ด้วยเหตุนี้การสร้างความพร้อม
ของชุมชนโดยการน้อมนำ�ศาสตร์พระราชาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นการสร้างพื้นฐาน
ที่สำ�คัญของชุมชนที่จะบรรลุเงื่อนไข “สมดุลและยั่งยืน” ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
จึงมีชุมชนนำ�ร่องจำ�นวนพอสมควรที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปเป็นฐานในการ
กำ�หนดข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการออกกติการ่วมกันของ
ชุมชนเอง เช่น ในพื้นที่บ้านห้วยปลาหลด จ. ตาก หรือ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่เป็นต้น
โดยมุ่งเน้นไปเพื่ออำ�นวยความยุติธรรมในพื้นที่ทับซ้อน ให้เกิดการจัดการทรัพยากรร่วมกัน
อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสามารถที่จะสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
และยังเป็นไปในแนวทางพระราชวินิจฉัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระดำ�รัสของพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เกี่ยวกับการใช้กฎหมายด้วยหลักนิติธรรมกับชุมชน
ตามที่ยกไว้ข้างต้นอีกด้วย
ในการเลือกใช้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นั้น มีแนวปฏิบัติสำ�คัญคือการจัดการพื้นที่ทับซ้อนชุมชนกับป่าไม้ จะต้องเป็นไปภายใต้
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 รวมทั้งกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นต้น
พื้นที่ทับซ้อนส่วนใหญ่มักจะอยู่ใต้ประกาศจากการใช้กฎหมาย พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ
หรือ พรบ. อุยทานแห่งชาติฯ ซึ่งได้ประมวลและแยกแยะช่องทางเชิงกฎหมายที่สามารถ
ดำ�เนินการได้ดังนี้

กรณีการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประชาชนสามารถขออยู่อาศัย
และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ภายใต้ข้อยกเว้นซึ่งเป็นไปตามมาตรา 146 ประกอบกับมาตรา 167
มาตรา 16 ทวิ8 และมาตรา 16 ตรี9 ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้สามารถกำ�หนดกติกาในการอยู่อาศัย
และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมทั้งการจัดการกำ�กับดูแลพื้นที่และการติดตามความ
ก้าวหน้าได้ โดยชุมชนอาจรวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชน ซึ่งอาจได้รับการ
รับรอง รับทราบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะดำ�เนินการกระบวนการดังกล่าวได้
อย่างชัดเจนและมีกลไกที่เป็นระบบมากขึ้น
อีกทั้ง ได้กำ�หนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำ�จังหวัดที่มีป่า
สงวน โดยมีองค์ประกอบที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ 1 คน และผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ 3 คน10

มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำ�ไม้
เก็บหาของป่าหรือกระทำ�ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
(1) ทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทำ�การตาม
		 มาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทำ�การตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20
(2) ทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
7
มาตรา 16 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำ�นาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วน
		 ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้
(2) การเข้าทำ�ประโยชน์เกี่ยวกับการทำ�เหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปีโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บ
		 หาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำ�หรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี การขออนุญาตและการ
		 อนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
		 กำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
8
มาตรา 16 ทวิ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย
หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำ�หนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรมถ้าทางราชการมีความ
จำ�เป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศกำ�หนดเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวน
แห่งชาติในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ถ้าบุคคลใดได้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศกำ�หนด
ตามวรรคสอง ฯลฯ
9
มาตรา 16 ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมี
สิทธิอยู่อาศัยหรือทำ�ประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย ถ้าสามี ภรรยา
บุตรคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำ�หนด
ให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตนประสงค์จะอยู่อาศัยหรือทำ�ประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นคำ�ขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบ
หมาย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย เมื่อได้ยื่นคำ�ขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรค
หนึ่งอยู่อาศัยหรือทำ�ประโยชน์ต่อไปได้ตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
10
มาตรา 10 ในจังหวัดใดที่มีป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ประจำ�จังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จำ�นวนหนึ่งคน และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำ�บล
แห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จำ�นวนสามคนเป็นกรรมการในจังหวัดใดที่มีพื้นที่ซึ่งอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ให้มีผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และจังหวัดใดที่มีพื้นที่ซึ่งอยู่ในอำ�นาจ
หน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนให้ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำ�บลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
6

โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�หนดมาตรการที่จำ�เป็นเพื่อควบคุมดูแลและ
ป้องกันรักษาป่าสงวน ส่งเสริมการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าสงวน11 รวมทั้งการดำ�เนินการ
สอบสวนและวินิจฉัยคำ�ร้องเกี่ยวกับสิทธิหรือการได้ทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนก่อนวันที่กฎ
กระทรวงกำ�หนดป่าสงวนใช้บังคับด้วย12 ซึ่งเป็นการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการสงวนและบำ�รุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
นอกจากนั้น มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ได้กำ�หนดให้พนักงานเจ้า
หน้าที่สามารถกระทำ�การเพื่อควบคุม ดูแล รักษา หรือบำ�รุงป่าสงวนได้13 โดยหากจะมีการ
ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อควบคุม ดูแล รักษา หรือบำ�รุงป่าสงวน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการ และต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้
ด้วย โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น รายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ต้องมีการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสํานัก
งานป่าไม้สาขาจังหวัดท้องที่) แผนที่มาตราส่วนแสดงรายละเอียดของพื้นที่ ที่จะใช้ในกิจกรรม
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง GPS แผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่ รวมทั้งภาพถ่ายแสดง
บริเวณที่ขอใช้พื้นที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงาน
การขออนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้14
ที่ผ่านมาได้มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งหากจะมีการขยายให้ชุมชนเข้ามาร่วมในการเสนอแผนการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่การพิจารณาจัดการร่วมกันใน
พื้นที่เป้าหมาย ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินการดังกล่าว
จะต้องกระทำ�ได้ภายในกรอบที่ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ กำ�หนด
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มาตรา 11 คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำ�จังหวัดมีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำ�หนดมาตรการในการควบคุมดูแล และการส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่
อธิบดีกำ�หนด ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวต้องกำ�หนดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ด้วย
(2) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 8 และมาตรา 9
(3) ดำ�เนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำ�ร้องตามมาตรา 13
(4) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ�หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา 13
(5) มีหนังสือเรียกเจ้าพนักงานปกครองแห่งท้องทีห่ รือเจ้าพนักงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ขอ้ มูลเพือ่ ประกอบการพิจารณาในการกำ�หนดมาตรการตาม(1)
(6)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมาย
มาตรา 12 บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำ�หนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้
บังคับ ให้ยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อนายอำ�เภอแห่งท้องที่ภายในกำ�หนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำ�ร้อง
ภายในกำ�หนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น คำ�ร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอำ�เภอแห่งท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำ�จังหวัดที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิใน
ที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำ�รุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอำ�นาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
หน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
คู่มือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้, กรมป่าไม้, กันยายน 2551

กล่าวโดยสรุปคือชุมชนสามารถขออนุญาตในการใช้พื้นที่ป่าสงวนได้ตามข้อยกเว้นตามมาตรา
14 ประกอบกับมาตรา 16 และ 19 ของ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่
มาก่อนการประกาศพื้นที่ป่าสงวน โดยต้องพัฒนาข้อเสนอแผนจัดการพื้นที่ร่วมกันกับกรม
ป่าไม้ในพื้นที่ เสนอต่ออธิบดีให้อนุมัติ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ ผ่านคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำ�จังหวัด
ทั้งนี้ชุมชนที่ต้องการพัฒนาข้อเสนอควรศึกษาถึงความสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันของกรม
ป่าไม้ในการแบ่งพื้นที่การจัดการป่าไม้เป็น zoning โดยเฉพาะใน Zone C พื้นที่ป่าเสื่อม
สภาพชั้น 1,2 สำ�หรับผู้ยากไร้ที่สามารถจัดการพื้นที่ให้ปลูกไม้ป่า 60% และพืชเกษตร 40%
และ Zone D พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพชั้น 3,4 ในกรณีที่อยู่มาก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ให้
สามารถปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างป่าสร้างรายได้ และวนเกษตร ได้ หรือหากอยู่มาหลังมติ
ครม. ดังกล่าวก็ยังมีช่องทางการทำ�ป่าชุมชนได้ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานการวางแผนและการ
จัดการร่วมกันของชุมชน กรมป่าไม้ในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวทางของ
กรมป่าไม้ในการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นจะเป็นไปในลักษณะการให้สิทธิใน
การทำ�กินและการใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวมา แต่จะไม่ใช่สิทธิในการครอบครอง จึงเป็นสิทธิ
ร่วมกันของชุมชนตามข้อตกลงกับภาครัฐ ไม่ใช่สิทธิส่วนตัวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กรณีการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับเขตอุทยานแห่งชาติ
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตอุทยาน สามารถดำ�เนินการเสนอแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อการบริหาร
ดูแลรักษา และฟื้นฟูป่าอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางคนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยพัฒนาแผนร่วมกับอุทยานในพื้นที่ เสนอต่ออธิบดีให้อนุมัติ โดยเป็นไปตามระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2549 ข้อ 415 โดยชุมชนอาจรวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชน ซึ่งอาจได้รับ
การรับรอง รับทราบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะดำ�เนินกระบวนการดังกล่าว
ได้อย่างชัดเจนและมีกลไกที่เป็นระบบมากขึ้น
แนวทางการใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมดังกล่าว เป็นการดำ�เนินการเชื่อมโยงกันระหว่าง
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานฯ ที่สนับสนุนส่งเสริมเครือข่าย
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถน้อมนำ�ศาสตร์พระราชมาใช้ได้ในการจัดการพื้นที่ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการทำ�กินของชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้เกิด
ความยั่งยืนและเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน จนกลายเป็นต้นแบบของชุมชนที่คนอยู่กับป่าได้สำ�เร็จ
เป็นจำ�นวนมาก ในพื้นที่อุทยานได้มีโครงการนำ�ร่องการใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายพื้นที่ เช่น ในพื้นที่บ้านห้วยปลาหลด จ. ตาก ดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับคำ�สั่งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ มี
อำ�นาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ
หรือเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำ�นวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมิต้องขอรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้....
.... (11) ปฏิบัติการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อฟื้นฟู บำ�รุง ดูแล รักษา และเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในเขต
อุทยานแห่งชาติให้ดีขึ้นตามนโยบายของทางราชการ

และยังมีกรณีความสำ�เร็จที่ชุมชนบ้านผาตั้ง อำ�เภอขุนควร จังหวัดพะเยา ที่ชุมชนได้พัฒนา
แผนการจัดการพื้นที่ผสมผสานการฟื้นฟูรักษาป่า และการทำ�ป่าเศรษฐกิจอย่างสมดุลร่วม
กับทางอุทยาน ผ่านโครงการกองทุนพันธุ์ไม้พื้นบ้านตำ�บลขุนควร และได้รับการเห็นชอบ
จากอุทยานในพื้นที่ได้สำ�เร็จ จนสามารถดำ�เนินการได้เกิดผลตามแผนที่วางไว้ได้จริง
อย่างไรก็ตาม การขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานนั้นมีความซับซ้อนและมีข้อจำ�กัดในทางกฎหมาย
อยู่พอสมควร จึงสามารถทำ�ได้อย่างจำ�กัดอยู่ในลักษณะโครงการนำ�ร่อง หรือโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างต้นแบบแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนได้จริงตามนโยบาย
ของรัฐบาล อันเป็นไปตามข้อจำ�กัดของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังกล่าว เนื่องจาก
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
มีหลักการสำ�คัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติฯ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงสภาพธรรมชาติเดิม
ไม่ให้ถูกทำ�ลายหรือเปลี่ยนแปลงไปจากการเข้าใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ดังนั้น จึงมีบทบัญญัติ
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ในขณะที่พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ มุ่งรักษาทรัพยากรธรรมชาติของป่า และเพื่อ
มิให้มีผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมของประชาชนจากการทำ�ลายป่า ซึ่งเป็นการสงวนไว้
เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน มาตรา 14 จึงได้บัญญัติเป็นหลักที่ห้ามบุคคลยึดถือครอบครอง
ทำ�ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน โดยมีข้อยกเว้นให้หน่วยงานรัฐและบุคคลเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้ในบางกรณี
ในปัญหาข้อกฎหมายข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้เคยให้เห็นว่า ในกรณีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตป่าสงวนแห่งชาติกับเขตอุทยานจะต้องมี
การเพิกถอนการเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อมิให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายสองฉบับในเขตพื้นเดียวกัน16 ซึ่งขยายความต่อไปได้ว่า หากไม่เพิกถอนจะมี
ผลให้การเข้าใช้พื้นที่ป่าของชุมชนอาจเป็นการกระทำ�ผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ
ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำ�ความผิดที่มีโทษอาญาทั้งโทษปรับและโทษจำ�คุก
อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่า หากปลดกฎหมายฉบับใด
ฉบับหนึ่งออกจะทำ�ให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ17 โดยแนวปฏิบัติที่ผ่านมา กรมอุทยานฯ
ได้ใช้บังคับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และพระราชบัญญัติป่าสงวนฯ มาใช้ควบคู่กัน
ในที่พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้ชุมชนสามารถเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งอาศัยระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับ
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บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเรื่อง
เสร็จที่ 73/2554
หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 16084.2 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ซึ่งออกโดย
อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และมาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนฯ ที่กำ�หนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถกระทำ�การเพื่อ
ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำ�รุงป่าสงวน กรณีตัวอย่างพื้นที่บ้านห้วยปลาหลด เมื่อมีการ
ประกาศพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชทำ�ให้ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด
มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยาน ทางอุทยาน ฯ จึงขอให้ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดคืนพื้นที่เพื่อ
ดำ�เนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ แต่ชุมชนไม่ยอมเนื่องจากสภาพพื้นที่อพยพที่จัด
เตรียมไว้ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดจึงหยุดทำ�ไร่
เลื่อนลอยและเริ่มหันมาดูแลรักษาป่าต้นน้ำ�อย่างจริงจัง การอยู่ร่วมกับป่าของชุมชน
บ้านห้วยปลาหลดนับเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวมูเซอดำ� บ้านห้วยปลา
หลดกับหน่วยจัดการป่าต้นน้ำ�ดอยมูเซอ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช18
ซึ่งมีข้อสังเกตว่า การบังคับใช้กฎหมายที่มีหลักการแตกต่างกันในเรื่องการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่เขตอุทยานทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้กฎหมายทั้งสองฉบับควบคู่
กันไปเพื่อให้ชุมชนอยู่อาศัยและทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ แม้ในทางหนึ่ง อาจ
กล่าวได้ว่า เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติ และใช้หลักนิติธรรมในมุมของการยืดหยุ่นบนฐานแห่งความสุจริต แต่
หากยังไม่สามารถรีบสร้างความชัดเจนในการใช้กฎหมายก็มีแนวโน้มที่จะทำ�ให้ในอีก
ทางหนึ่ง อาจเป็นการละเลยการบังคับใช้กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกระทบต่อหลัก
นิติธรรมในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งเป็นการลดทอนการสร้างวัฒนธรรม
แห่งการรักษากติกา (culture of lawfulness) ที่เป็นปัจจัยสำ�คัญของการเสริมสร้าง
หลักนิติธรรม นอกจากนั้น การเลือกใช้กฎหมายอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเพราะ
ทำ�ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่า จะเลือกใช้กฎหมายใด ในช่วงเวลาและสถานการณ์ใด และ
กับผู้ใด ซึ่งกระทบต่อหลักนิติธรรมในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องมีความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และมีกลไกจะไม่ให้เกิดการลุแก่อำ�นาจ19
18
19

ข้อมูลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์, http://www.utokapat.org/museum05.html, สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560
หลักนิติธรรม (the rule of law) เริ่มต้นจากการออกกฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่โดยเจตนารมณ์และโดยลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ประโยชน์กบั คนส่วนใหญ่ของประเทศ ผดุงไว้ซงึ่ ความยุตธิ รรมอย่างถ้วนหน้า มีความเป็นสากลไม่เลือกปฏิบตั ิ และการออกกฎหมาย
นั้นจะต้องออกโดยสถาบันที่มีอำ�นาจ ซึ่งได้แก่ สถาบันที่มีตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง สอง ในการบังคับใช้กฎหมาย
จะต้องมีกระบวนการที่มีความชอบธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีกลไกที่จะถ่วงดุลป้องกันไม่ให้การลุแก่อำ�นาจ สาม ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายหรือผู้นำ�กฎหมายไปใช้ จะต้องมีความรู้ในกฎหมายนั้นๆ อย่างแท้จริง มิใช่ตีความโดยไม่มีความกระจ่างทั้งใน
เจตนารมณ์และในลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้น จะต้องมีจิตใจที่เป็นกลาง มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ผู้ใช้กฎหมายซึ่งเป็นผู้ตีความ
กฎหมายถ้าหากขาดความรู้หรือขาดจริยธรรม มีการตีความกฎหมายในลักษณะตะแบงแบบศรีธนญชัย ถึงแม้กฎหมายจะมีการ
ตรากฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคนส่วนใหญ่ แต่ถ้าการตีความนั้นตีความผิดพลาดหรือมีอคติ ก็จะ
ทำ�ให้หลักนิติธรรมถูกกระทบได้ สี่ กระบวนการบังคับกฎหมายนั้นจะต้องมีกระบวนการยุติธรรม (due process of law) ซึ่ง
หมายความว่าในกรณีที่มีผู้ละเมิดนั้นจะต้องมีกระบวนการสืบสวน สอบสวน จับกุม ฟ้องร้อง โดยตำ�รวจหรืออัยการ และต้อง
พิจารณาโดยศาลซึ่งจะต้องมีทนายคอยแก้ต่าง ปลอดจากการข่มขู่คุกคาม กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องประกันหลักนิติธรรม
ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายส่วนหนึ่ง ทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมานี้คือสิ่งที่เรียกว่าหลักนิติธรรม, หลักนิติธรรม (the rule of
law) และหลักนิติวิธี (the rule by law), ศ. ดร. ลิขิต ธีระเวคิน, ผู้จัดการออนไลน์, 9 สิงหาคม 2549, สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม
2560

การรักษาความสมดุลของการดำ�เนินหลักนิติธรรม ระหว่างการใช้กฎหมายเพื่อสร้างความ
เป็นธรรม การยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสม ไปพร้อมๆกับการระมัดระวังไม่ให้เกิดการลด
ทอนวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกานั้นจึงถือเป็นความท้าทายที่จำ�เป็นของทั้งรัฐ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเชิงกฎหมายที่อาจทำ�ลายความสมดุลของการใช้
หลักนิติธรรมจนล่มสลายลงได้ การดำ�เนินหลักนิติธรรมนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องรักษาสมดุล
ระหว่างความกล้าหาญที่จะอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้น และต้องมีความละเอียดอ่อน
รอบคอบไปพร้อมๆกัน
ด้วยเหตุนี้ ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานทับ
ซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ สมควรทำ�ให้เกิดความ
ชัดเจนและความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติการ
ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย และเพื่อมิให้เกิดปัญหาว่าชุมชนและประชาชน
กระทำ�ผิดกฎหมายซึ่งมีโทษอาญาทั้งโทษปรับและโทษจำ�คุกซึ่งกระทบต่อเสรีภาพ
ของประชาชน
ในส่วนของฝ่ายบริหารควรจะมีการหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนและได้ข้อยุติร่วมกันใน
ข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งชุมชน ภาคสังคม และ
ประชาชน โดยหากเห็นว่า การกำ�หนดพื้นที่ใดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติมีความไม่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าในปัจจุบันเนื่องจากมีข้อจำ�กัดในการให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์
ก็สมควรทบทวนเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติ หรือหากยังมีความจำ�เป็นต้องแก้ไขพระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อเปิดช่องให้มีการเข้าใช้ประโยชน์ได้ในกรณีใดจะต้องมีการแก้ไข
กฎหมายเสียก่อน ส่วนการนำ�หลักนิติธรรมนำ�มาใช้ในการตีความกฎหมายเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมนั้นยังคงต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและอำ�นาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้
ด้วย ยิ่งเมื่อมีความจำ�เป็นที่ต้องการจะขยายพื้นที่นำ�ร่องไปยังพื้นที่อื่นๆให้กว้างขวางขึ้น หาก
ยังไม่มีความชัดเจนโดยเร็วก็อาจเป็นการบั่นทอนหลักนิติธรรมดังที่ได้กล่าวข้างต้น

ในกรณีของจังหวัดน่านนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งชุมชนมีการรวมตัวกันแข็งแรง
มีความพร้อมและต้องการที่จะเข้ามาร่วมแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนั้น มักอยู่ในเขตป่า
สงวนเป็นหลัก โดยมากเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพชั้น 3,4 จึงสามารถที่จะรวมตัวกัน
พัฒนาแผนร่วมกับป่าไม้ในพื้นที่เพื่อนำ�เสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้ได้พิจารณาต่อไปได้เลย
เช่น ในพื้นที่ ต. เมืองจัง อำ�เภอภูเพียง จ. น่าน ที่มีการดำ�เนินโครงการขุดนาแลกป่า
โดยศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน ซึ่งได้เชื่อมโยงกับงานของกรมป่าไม้
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ปัจจุบันสามารถดำ�เนินการคืนป่าแลกการ
พัฒนาการสร้างอาชีพทางเลือกได้มากกว่า 300 ไร่ และมีชาวบ้านที่ยื่นประสงค์ต้องการคืน
พื้นที่ป่าเชื่อมโยงกับการทำ�เกษตรยั่งยืนเพื่อต่อยอดขยายผลความสำ�เร็จอีกกว่า 1,400 ไร่
ซึ่งเป็นแนวทางการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดด้วยการสร้างอาชีพที่สร้างรายได้มากกว่า ใช้
พื้นที่น้อยกว่า และมีเงื่อนไขในการร่วมกันปลูกและดูแลป่าในพื้นที่ซึ่งจะคืนมาอีกด้วย
หรือในพื้นที่บ้านสบขุ่น อ. วังท่าผา จ. น่าน ซึ่งมีโครงการพัฒนาพื้นที่ในระยะเริ่มต้น
ที่ริเริ่มโดยชุมชน ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภาคเอกชน ซึ่งมุ่งเน้นในการลดพื้นที่
บุกรุกป่าต้นน้ำ� ด้วยการทำ�อาชีพเกษตรทางเลือกในแนวทางป่าสร้างรายได้ เช่น การ
ปลูกกาแฟ ไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ซึ่งเริ่มเห็นผลความสำ�เร็จเบื้องต้นในพื้นที่
ดำ�เนินการระยะแรก และมีความต้องการที่จะขยายผล โดยมีความสนับสนุนของภาค
เอกชนในการร่วมพัฒนาคุณภาพของกาแฟ และการพัฒนาตลาดรองรับในอนาคต

ตัวอย่างของโครงการนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชนใน
จังหวัดน่าน เพื่อฟื้นฟูป่าและสร้างความมั่นคงในชุมชนตามที่กล่าวมา
นั้น ล้วนน้อมนำ�หลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาใช้จนเกิดผลจริง สอดคล้องกับ 3 เงื่อนไขข้างต้นซึ่งย่อม
เอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน ปัจจุบันมักดำ�เนินการ
ในลักษณะโครงการนำ�ร่องในพื้นที่จำ�กัด เมื่อประสบผลสำ�เร็จ ต้องการ
ขยายผลก็จะจำ�เป็นต้องเข้าสู่กระบวนการใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
ตามช่องทางและกระบวนการที่กล่าวมา จึงจะสามารถดำ�เนินการได้อย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถที่จะขยายผลความสำ�เร็จ
ได้ นำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่
ชัดเจนของสิทธิพื้นที่ทำ�กินในลักษณะเดิมอีกต่อไป
2. กำ�หนดขอบเขตและพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์และการพิสูจน์สิทธิ
• การทำ�พิกัดและแผนที่ร่วมกัน จนเป็นที่ยอมรับได้
ในขั้นนี้คือการที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ เช่นเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ กรมอุทยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ มาทำ�งาน
ร่วมกันในการกำ�หนดพิกัดของพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมาย
ว่าประกอบไปด้วยพื้นที่ป่า พื้นที่ทำ�กิน พื้นที่อยู่อาศัยตรงไหนอย่างไร
ซึ่งต้องประกอบด้วยแผนที่ดาวเทียม การกำ�หนดพิกัดเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่อ่านได้ด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) และอยู่บน
ระบบ GIS (Geographic Information System) สิ่งที่สำ�คัญคือการร่วม

กันดำ�เนินการทั้งชุมชนและภาครัฐเพื่อให้ได้ขอบเขตพื้นที่พิกัดที่ชัดเจน เป็นที่
ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย มีเอกสารและไฟล์แผนที่ GIS ประกอบอย่างชัดเจน และ
อาจมีที่จัดเก็บออนไลน์เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงและใช้อ้างอิงได้โดยสะดวก
ซึ่งอาจเรียนรู้ได้จาก “แม่แจ่ม” โมเดล ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความร่วมมือ
กันดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างชุมชน องค์กรท้องถิ่น และภาครัฐ เช่น
การออกเดินเพื่อกำ�หนดพิกัด GPS/GIS ร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้ใจ
และได้ข้อยุติร่วมกันตลอดเส้นทางสำ�รวจ
• การพิสูจน์สิทธิการใช้ประโยชน์
ในขั้นตอนนี้คือการนำ�เอาพิกัดและแผนที่ของพื้นที่เป้าหมายมาเป็นพื้นฐานใน
การขอพิสูจน์สิทธิการใช้ประโยชน์กับภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งอยู่มาก่อน
การประกาศพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่อุทยาน ซึ่งมีแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี
30 มิถุนายน 2541 เป็นพื้นฐาน หรืออาจเข้าข่ายการใช้พื้นที่อื่นๆตามนโยบาย
ของรัฐบาล การพิสูจน์สิทธิจะประกอบไปด้วยการรวบรวมหลักฐานต่างๆในอดีต
และจุดบ่งชี้ต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าอยู่ในพื้นที่มาแต่เดิมหรือไม่
และยังควรใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากหลายๆปีเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด
มาเป็นหลักฐานสำ�คัญในการยืนยันพิกัด แผนที่ และสภาพป่าและการใช้งาน
พื้นที่ย้อนหลังให้มีความชัดเจนขึ้น
3. กำ�หนดผู้มีส่วนได้เสีย
คือการกำ�หนดว่าผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูป่าในพื้นที่
นั้นๆ เป็นใครบ้างมีบทบาทหน้าที่ และรายละเอียดเป็นอย่างไร โดยเฉพาะใน
กลุ่มดังต่อไปนี้
• ประชาชน ชุมชน ที่มีความพร้อมในการนำ�การพัฒนา (เจ้าของ
โครงการ)
แม้ข้อเสนอการขอใช้พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนั้นจะต้องเป็นโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ แต่จากการถอดปัจจัยความสำ�เร็จของการ
ใช้หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 พบว่ามีความ
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องมีบทบาทสำ�คัญในการเป็นผู้ริเริ่ม ผู้สร้างความ
พร้อม และมีความเป็นเจ้าของโครงการนั้นๆโดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้สนับสนุน
จึงต้องกำ�หนดลงไปให้ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวมีผู้เสนอเป็นชุมชนกลุ่มใด
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รวมตัวกันในลักษณะใด มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการเป็นใคร มีพื้นที่เท่าใด
ครอบคลุมพื้นที่ของประชากรกี่ครัวเรือน ได้รับการยืนยันหรือรับรองรับทราบ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น
• หน่วยราชการในพื้นที่ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกฎหมายกำ�หนดให้ต้องเป็นโครงการที่ต้องดำ�เนินการผ่านภาครัฐ
ดังนั้นจึงต้องกำ�หนดลงไปในโครงการอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นที่
เป็นผู้ร่วมดำ�เนินการและสนับสนุนโครงการคือหน่วยใด เช่น หน่วยของกรม
ป่าไม้หรือกรมอุทยานในพื้นที่ และอาจมีการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆทั้ง
ในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ อาจรวม
ทั้งหน่วยงานในระบบยุติธรรมที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ ให้เกิดความชัดเจน
ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อโครงการนั้นๆและความสอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยสนับสนุนภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน
อันเนื่องจากชุมชนและชาวบ้านที่เป็นผู้เสนอโครงการมักจะยังขาดความรู้
ความสามารถ ทรัพยากรต่างๆที่จะริเริ่มดำ�เนินการ อีกทั้งความจำ�เป็นที่จะ
ต้องมีการบริหารจัดการเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในระบบตลาด
อันจะนำ�ไปสู่ความยั่งยืนของการจัดการเพื่อไม่ให้กลับไปบุกรุกป่าด้วยพืช
เชิงเดี่ยวอีก จึงย่อมมีโอกาสที่ภาคเอกชน เช่น บริษัทต่างๆ ภาควิชาการ เช่น
มหาวิทยาลัย และ องค์กรภาคประชาสังคม เช่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชน
มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ จะสามารถเข้ามา
ร่วมสนับสนุนชุมชนให้สามารถพัฒนาพื้นที่ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN
Sustainable Development Goals) ที่เป็นเป้าหมายร่วมเพื่อการพัฒนา
จากทุกภาคส่วนอีกด้วย จึงควรมีการกำ�หนดลงไปอย่างชัดเจนว่าหน่วยงาน
สนับสนุนโครงการนั้นๆจะเป็นองค์กรใดบ้าง มีบทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การสนับสนุนอย่างไร

4. กำ�หนดแผนการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ในพื้นที่เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
โดยมีแผนงานที่ชัดเจนบทแผนที่และพิกัดว่าจะมีกรอบแนวทางการใช้พื้นที่
อย่างไรที่จะทำ�ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน มีการน้อมนำ�ศาสตร์
พระราชาตามเงื่อนไขต่างๆ ด้านบนมาประยุกต์ใช้อย่างไร จะแบ่งพื้นที่เพื่อ
การอนุรักษ์พื้นฟู พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆอย่างไร
จะจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสมดุลกับระบบนิเวศน์
อย่างไร
ดังเช่นกรณีบ้านห้วยปลาหลด จ. ตาก มีการแบ่งพื้นที่เป้าหมายออกเป็นหลาย
ประเภทและมีแนวทางเงื่อนไขการจัดการพื้นที่แต่ละประเภทอย่างชัดเจน เช่น
ประเภทป่าอนุรักษ์ ประเภทป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ประเภทพื้นที่อยู่
อาศัย ประเภทพื้นที่ปลูกข้าวดอย ประเภทพื้นที่ป่าประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
ประเภทป่าชุมชน ประเภทพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรชุมชน ประเภทพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ซึ่งในพื้นที่แต่ละประเภทก็จะมีข้อบัญญัติ ข้อ
ห้าม และเงื่อนไขต่างๆ ให้สามารถจัดการให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ได้จริง
5. กำ�หนดการพัฒนากติกาชุมชน หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อให้การใช้พื้นที่ต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ร่วมกันกำ�หนดด้วยชุมชนเอง
เพื่อดูแลการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรของพื้นที่ตนเอง ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำ�หนดทั้งกติกาและวิธีการ
บังคับใช้กติกาต่างๆ ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของตัวแทนชุมชนอย่างไร เชื่อม
โยงเสริมหนุนกับกลไกการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐด้วยหลักนิติธรรม
และมีส่วนร่วมอย่างไร
• กำ�หนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย กติกาชุมชน และการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ควรสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเจ้าของโครงการกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง และระบบยุติธรรมในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำ�รวจ อัยการ และ
ศาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อร่วมกันกำ�หนดแนวปฏิบัติเพื่อ
การบังคับใช้กฎหมายและกติกาต่างๆ ตามความตกลงของโครงการอย่าง
มีส่วนร่วมเพื่อการทำ�งานเสริมกันและกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ใน
แนวทางการใช้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชการที่ 9
ตามที่กล่าวไว้ในเนื้อหาช่วงต้น เพื่อนำ�ไปสู่การบริหารจัดการดูแลกันและ
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กันในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย
และกติกา ไม่ใช่การบังคับจนเกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมอันจะไปสู่ความไม่ไว้
วางใจกันในที่สุด การกำ�หนดแนวปฏิบัติและจุดเชื่อมโยงระหว่างกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายในพื้นที่และกระบวนการยุติธรรมนี้ หากทำ�ได้ดีก็ย่อมจะลดข้อขัดแย้ง
ระงับข้อพิพาท และสร้างฐานของความไว้วางใจและความเป็นเครือข่ายภาคีเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่โดยความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง
• กำ�หนดกลไกการตัดสินใจ กำ�กับดูแล ติดตาม และประเมินว่าการใช้
พื้นที่เป็นไปอย่างยั่งยืนตามแผน (governance structure)
เป็นการกำ�หนดกลไกคณะกรรมการของโครงการตามหลักความมีส่วนร่วม ควร
ประกอบไปด้วยตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆที่กำ�หนดไว้ข้างต้น แต่ต้อง
อยู่ในแนวทางที่มีชุมชนเป็นเจ้าของเรื่อง มีกลไกรัฐและหน่วยงานอื่นๆเป็นผู้
สนับสนุน เป็นการขับเคลื่อนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทาง
“ระเบิดจากข้างใน” เพื่อที่จะเป็นกลไกตัวแทนของชุมชน ภาครัฐ และองค์กร
สนับสนุนที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำ�เนินโครงการ อีกทั้งยังต้อง
ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ติดตาม และประเมิน
ถึงผลการดำ�เนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่อย่างไร จะพัฒนาต่อเนื่อง
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนได้อย่างไร

ขั้นที่ 3:
การดำ�เนินโครงการตามแผนงานร่วม
เมื่อชุมชนในฐานะเจ้าของเรื่อง หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรสนับสนุน ได้
ร่วมกันพัฒนาแผนการเพื่อขอใช้พื้นที่ และได้มีการกำ�หนดรายละเอียดขององค์
ประกอบต่างๆตามขั้นที่ 2 จนเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการดำ�เนินงานตาม
แผน ซึ่งอาจแบ่งกระบวนการตามได้เป็นสามส่วนคือ

• การเสนอแผนงานร่วมเพื่อริเริ่มดำ�เนินการโครงการ
เสนอแผนที่พัฒนาขึ้นต่อหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ของโครงการ (กรมป่าไม้
หรือกรมอุทยาน) เพื่อการพิจารณาอนุมัติ โดยควรนำ�เสนอไปยังส่วนกลางผ่าน
หน่วยงานท้องถิ่นขององค์กรนั้นๆ ซึ่งต้องมีกรอบเวลา ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
และรายละเอียดเชิงงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน (ในกรณีที่ไม่ต้องใช้งบ
ประมาณจากภาครัฐ ก็ควรชี้แจงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร
ต่างๆ จากองค์กรส่วนสนับสนุนว่าจะทำ�ได้อย่างไร)
• การดำ�เนินโครงการตามแผนงาน
เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้วก็สามารถดำ�เนินการได้ตามแผน โดยการตั้งคณะ
กรรมการโครงการและกลไกการบริหารจัดการต่างๆให้สามารถดำ�เนินการได้อย่าง
เป็นระบบ ควรมุ่งเน้นการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ การติดตาม การรายงานผล
และการจัดการทางการเงินของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• การกำ�กับดูแล ติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม
เมื่อดำ�เนินโครงการไปแล้ว ก็ควรมีการจัดการกลไกการกำ�กับดูแลผ่านคณะ
กรรมการ และแนวทางอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ได้ตามแผน สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ลงมือปฏิบัติ สามารถแสดงความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูล
สำ�คัญต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถประเมินผลได้ในระดับพื้นฐานที่ดี
และเรียนรู้จากการดำ�เนินโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
ตามกรอบข้อตกลงในแผน โดยอาจมีหน่วยงานสนับสนุนภายนอกที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในประเด็นดังกล่าว เช่น จาก
มหาวิทยาลัย องค์กรประชาสังคม และองค์กรเอกชนต่างๆ
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ขั้นที่ 4:
จัดการความรู้เพื่อการขยายผล
เมื่อโครงการสามารถดำ�เนินการไปได้ตามแผนระยะหนึ่งแล้ว เกิดผลได้ตามแผนที่
วางไว้ หรือเกิดบทเรียนสำ�คัญต่างๆขึ้น จึงควรมีการจัดการความรู้ในภาพรวม
ของการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในแนวทางคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผลสำ�เร็จหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามที่จะน้อมนำ�
หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้จริง
กับพื้นที่ต่างๆ จึงควรมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ จนสามารถประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆขึ้นมาเป็นองค์
ความรู้ที่สามารถเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกับการ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในแนวทางนี้ สามารถประมวลเทคนิควิธีการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาโอกาสต่างๆที่ชุมชนสามารถดำ�เนินการได้จริง เกิดบทเรียน
และองค์ความรู้สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐเอง กลไกในระบบยุติธรรม และหน่วย
งานสนับสนุนต่างๆ ว่าจะร่วมอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงและนำ�ไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการสานต่องานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้อย่างเป็นรูป
ธรรมและขยายผลอย่างกว้างขวางได้อย่างไร
จึงควรมีการจัดการความรู้ของกระบวนการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อคนอยู่กับ
ป่าได้ยั่งยืน โดยอาจมีหน่วยงานวิชาการหรือหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สนับสนุนในประเด็นเหล่านี้ เนื่องด้วยข้อจำ�กัดของศักยภาพในกลุ่มชุมชนและ
หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งอาจสามารถสรุปบทเรียนต่างๆของตนได้ แต่การจัดการ
สังเคราะห์ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ�เสนอต่อสาธารณะหรือ
สังเคราะห์เพื่องานนโยบายนั้น อาจจำ�เป็นต้องมีหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุน อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้

• การถอดบทเรียนความสำ�เร็จ และอุปสรรค
• การแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างกลุ่มต่างๆ
• การสรุปบทเรียนในเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
• การนำ�เสนอบทเรียนต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวาง
การน้อมนำ�หลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 เพื่อการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ไปสู่การปฏิบัติ
การบุกรุกทำ�ลายป่าในปัจจุบันอันเนื่องจากปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งความยากจน
ของชาวบ้าน ความซับซ้อนของระบบทุนในท้องถิ่นและธุรกิจการเกษตร และ
ปัญหาเชิงข้อกฎหมายที่อาจไม่สามารถอำ�นวยความยุติธรรมได้ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไป
ในประเทศไทย และเห็นได้เด่นชัดในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อสรุปจากการผลการ
ศึกษาของงานชิ้นนี้ พบข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าเป็นปัญหาที่มีทางออก มีชุมชนที่
มีความพร้อมที่จะสามารถพัฒนาพื้นที่ในลักษณะคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน แม้
จะติดข้อกฎหมายแต่ก็พอมีช่องทางให้สามารถดำ�เนินการได้พอสมควร ทางออก
ของการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างชุมชน ภาครัฐ และองค์กรสนับสนุนในแต่ละ
พื้นที่เพื่อให้นำ�ไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นแม้ไม่ใช่เรื่องง่าย เต็มไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค ด้วยเหตุนี้เองจึงควรน้อมนำ�บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา
งานด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์
ใช้ ให้สามารถสืบสานหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงค้นพบปัญหา
และทรงพบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้โดยชุมชนและสมาชิกทุก
คนในสังคมที่มีความสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาส
ให้ประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนชุมชนที่มีความเจริญ แม้จะอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน
กับป่า ให้สามารถพลิกฟื้นทั้งผืนป่า ระบบนิเวศน์ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
การใช้หลักนิติธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เน้นที่จะใช้กฎหมายเพื่ออำ�นวยให้เกิดความยุติธรรม มีวิธีการพิจารณาตีความ
กฎหมายที่เอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ ยืดหยุ่นบนฐาน
ความสุจริต ไปพร้อมๆ กับการสร้างกระบวนการสนับสนุนให้เงื่อนไขต่างๆของ
ชุมชนและพื้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ พระองค์มุ่งเน้นที่จะทำ�ให้เกิดการ “พัฒนา
คน” ในพื้นที่จนมีศักยภาพความสามารถที่จะพึ่งตนเองและเป็นผู้นำ�การพัฒนา
ของตนเองได้

p 42 ถอดบทเรียนการใช้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9:
ข้อเสนอ 4 ขั้นหลักปฏิบัติเพื่อคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ในกรณีป่าน่าน

กลุ่มที่ 1:

ดังที่ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) ได้กล่าวสรุปบทเรียนจากพระองค์ท่านว่า
จากบทเรียนแนวทางการพัฒนาทางเลือกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพล
อดุลยเดช กระผมได้เรียนรู้ว่า แนวทางการพัฒนาทางเลือกของพระองค์ท่านซึ่งสามารถ
นำ�มาปรับใช้เป็น “ยุติธรรมทางเลือก” นั้น โดยทั่วไปต้องเริ่มจากการที่เราต้องเชื่อใน
“การพัฒนาที่คน” และให้โอกาสคนๆ นั้นก่อน การที่เขาไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
ไม่มีทางเลือกในชีวิต จะเอากฎหมายไปบังคับให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปไม่ได้ เพราะ
ฉะนั้นการพัฒนาทางเลือกคือว่า “เราต้องให้โอกาสเขาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองและมีโอกาส
เลือกในสิ่งที่เขาควรจะทำ�” ยกตัวอย่างเช่น ไม่ใช่ไปบอกว่า ห้ามขายฝิ่น ห้ามปลูกฝิ่น
เพราะผิดกฎหมาย ทั้งๆ ที่เขาไม่มีอาหารจะกิน ไม่มีโอกาสทางการศึกษา
ฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่กระผมคิดว่าสำ�คัญและได้เรียนรู้จากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านคือ
โครงการในพระราชดำ�ริ และพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน พระองค์
ท่านเน้นที่การพัฒนาคนเป็นหลัก หากได้ดูคำ�ให้สัมภาษณ์ของพระองค์ท่านในสมัยก่อน
ทรงให้สัมภาษณ์ BBC และต่างประเทศนั้น พระองค์ท่านรับสั่งว่า
พระองค์ท่านไม่ได้มีแผนอะไรล่วงหน้า ไม่ได้เอาตำ�รามาเปิดทรงเห็นความทุกข์ยากของ
คน ก็ทรงพยายามช่วยในสิ่งต่างๆ และเมื่อทรงดำ�เนินพระกรณียกิจต่างๆ จะเห็นว่า ทรง
ช่วยเป็นหลัก คือเรื่องการให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้เขามีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเกษตรกรรม การพัฒนาดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ� การสร้าง
ฝนหลวง ต่างๆ ทรงเน้นความเป็นอยู่ของคนเป็นหลัก”20
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จนในที่สุดชุมชนและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นผู้ร่วมรักษากฎหมายเอง
สามารถเป็นผู้ใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนเองร่วมกับภาครัฐ จน
เกิดเป็นวัฒนธรรมการเคารพในกติกาและกฎหมาย (culture of lawfulness) อัน
เป็นการสร้างรากฐานของระบบนิติธรรมให้เกิดขึ้นและขยายผลไปได้ในประเทศไทย
งานศึกษาชิ้นนี้ได้พัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิดการใช้หลักนิติธรรมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน จนเกิดเป็นข้อเสนอหลักปฏิบัติ 4 ขั้นในการที่ชุมชน
จะสามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าได้ โดยการทำ�งานร่วมกับ
ภาครัฐและองค์กรสนับสนุนต่างๆ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม เป็นขั้น
เป็นตอนเริ่มจากการเตรียมความพร้อมชุมชน การกำ�หนดเงื่อนไขและ
แผนการใช้พื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน การดำ�เนินการตามแผน และการ
จัดการความรู้เพื่อการต่อยอดขยายผล ซึ่งทั้งชุมชนที่มีความสนใจ หน่วย
งานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่างๆที่มีความสนใจ สามารถทดลอง
ร่วมกันใช้ได้ เพื่อให้เกิดผลจริงในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปแบบและตั้ง
อยู่บนความรู้ความเข้าใจและเงื่อนไขที่ถูกต้อง และเป็นการสืบสานหลัก
การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่สืบไปในฐานะบทเรียนและ
เครื่องมือสำ�คัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสในสังคมไทย

p 44 ถอดบทเรียนการใช้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9:

ข้อเสนอ 4 ขั้นหลักปฏิบัติเพื่อคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ในกรณีป่าน่าน
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