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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค
เพือ่ ศึกษาปฏิสมั พันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน และผลของปฏิสมั พันธเชิง
อํานาจดังกลาว โดยมุง เนนศึกษาในมิตโิ ครงสรางและผูก ระทําการ เลือกศึกษาปาชุมชน
สองแหงในภาคอีสาน ไดแก ปาชุมชนโคกใหญ และปาชุมชนดงเค็ง เก็บรวมรวมขอมูล
จากประชากรเปาหมาย 2 กลุม ไดแก 1) กลุม ผูใ หขอ มูลหลัก 2) กลุม ผูใ หขอ มูลทีเ่ ปนผูร ู
โดยใชแนวทางการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการเก็บรวมขอมูล ผลการวิจัย พบวา
ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนโคกใหญและปาชุมชนดงเค็ง เปนปฏิบัติ
การตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบาน และระหวางชาวบานกับรัฐและทุน
และผลของปฏิสมั พันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสราง
หลายดาน เชน การยอมรับสิทธิชมุ ชนในการจัดการปา การจัดตัง้ องคกรชุมชนอนุรกั ษ
ทีเ่ ปนทางการ และสงผลกระทบตอแกนนําชาวบานทีถ่ กู ฟองรองดําเนินคดีโดยชาวบาน
และหนวยงานของรัฐ ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีย้ นื ยันในเชิงทฤษฎีวา โครงสรางกับการกระทํา
มีลักษณะสัมพันธกัน
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ABSTRACT
The objectives of this qualitative research were to analyze 1)
power interaction in community forest management, And the effects of
the power interaction in community forest management from structure agency perspective. Two community forests were selected as case studies
for this research: Khok Yai Community Forest and Dong Kheng Community
Forest. The qualitative methodology was employed for data collection
from 2 groups of key informants and the data were collected by
semi-structure interview, in dept interview and participatory observation
and non - participatory observation. The research findings indicated that
the power interaction in community forest management was composed
of various types of fighting and negotiation among groups of people and
organizations with direct and indirect concern , for example, the negotiation
between villagers and villagers and between villagers and government,And
analysis of the interaction between the power of community forest
management. Many of the structural changes, such as recognition of
community rights to forest management. The establishment of community
conservation official. And affect people who are leaders sued by villagers
and government agencies. The results of this study confirm the theoretical.
Structure to carry out a corresponding manner
คําสําคัญ : ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจ, การจัดการปาชุมชนอีสาน, โครงสราง, ผูกระทําการ
Keywords : Power Interaction, E-san Community Forest Management,
Structure, Agency

บทนํา
ปาชุมชนมีประวัติความเปนมาอยางยาวนานและปรากฏใหเห็นอยางแพร
หลายในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคอีสาน ชาวบานอาจเรียกปาชุมชนโดยใชชื่อที่
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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แตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาคและตามประโยชนใชสอยหรือลักษณะที่ตั้งของปา
เชน ปาตนนํ้าในภาคเหนือ หรือปาโคก ปาทามในภาคอีสาน แตความหมายโดยรวม
ก็คอื ปาทีช่ าวบานถือเปนของสวนรวม และปาชุมชนถือเปนรูปธรรมหนึง่ ของวัฒนธรรม
ทองถิน่ ในการพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติ ทีเ่ ชือ่ มโยงอยางแนบแนนกับวัฒนธรรมการผลิต
เพื่อยังชีพในภาคเกษตร โดยมีจารีตประเพณีและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนพื้นฐาน
ในการจัดระบบความสัมพันธระหวางคนและชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ (Chamarik
and Santasombat, 1993)
แตในบริบทการสถาปนาความเปนรัฐชาติที่เริ่มตนมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
นั้น กระบวนการสรางความเปนรัฐชาติ ไดมุงเนนการรวมศูนยอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรปาเขาสูสวนกลาง โดยจัดตั้ง “กรมปาไม” ขึ้นมารองรับในป พ.ศ. 2439 ตาม
มาดวยการจัดตั้ง “กรมที่ดิน” ในป พ.ศ. 2544 จากนั้นไดตรากฎหมายปาไมและที่ดิน
อีกหลายฉบับ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพานิช พ.ศ. 2473 พระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 เรื่อยมาจนถึงการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองสัตวปาและ
พันธพุ ชื พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ ป พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัตปิ า
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ตอมาไดประการนโยบายปาไมแหงชาติ โดยมติคณะรัฐมนตรี
25 กันยายน 2528 สาระสําคัญของนโยบายดังกลาวนี้ ดานหนึง่ ตองการอนุรกั ษปา ภาย
หลังทีป่ า ลดลงอยางรวดเร็ว อีกดานหนึง่ เพือ่ ตองการสงเสริมการทําธุรกิจปลูกปาพาณิชย
ของเอกชน โดยกําหนดเปนพื้นที่ปาอนุรักษ รอยละ 15 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ
25 ของพื้นที่ทั้งประเทศ จากนั้นไดตราพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับ
การปลูกสรางสวนปาของรัฐและเอกชน
จากมาตรการทางกฎหมายและแนวนโยบายการจัดการปาของรัฐภายใต
แนวคิดแบบสูตรสําเร็จ ละเลยความจริงในเรือ่ งความแตกตางหลากหลายของชุมชนและ
ผูคน เนนการใชอํานาจตามกฎหมาย และระบบความรูเชิงเดี่ยวในการจัดการปาโดยรัฐ
ทําใหละเลยในเรือ่ งสิทธิชมุ ชนทีม่ อี ยูเ ดิม ซึง่ เปนศักยภาพและความรับผิดชอบของชุมชน
ทีจ่ ดั การปามาอยางยาวนาน นํามาสูก ารเผชิญหนาและความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐ
และทุนอยางรุนแรง
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สําหรับปาชุมชนอีสาน ซึ่งมีทั้งรูปแบบตามจารีตประเพณีดั้งเดิม หรือรูปแบบ
ประยุกต และหรือรูปแบบที่เปนขบวนการตอรองทางการเมือง (Chamarik and Santasombat, 1993) มีทงั้ เกิดมานานหรือจัดตัง้ ใหมในภายหลัง กลาวโดยเฉพาะในบริบท
การรวมศูนยอาํ นาจเขาสูส ว นกลาง และการขยายอํานาจรัฐและทุนเหนือพืน้ ทีป่ า ชุมชน
ที่ผานมา มีจํานวนไมนอยที่ผานประสบการณในการตอสู ตอรองอํานาจกับรัฐและทุน
ซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้น คือ ปาชุมชนโคกใหญ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม และ
ปาชุมชน ดงเค็ง อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด โดยปาชุมชนโคกใหญมีประสบการณ
ในการตอสู ตอรองของชาวบานรอบปาที่ตองการอนุรักษและฟนฟูปา ภายหลังจากที่มี
การบุกรุกปาเพือ่ จับจองพืน้ ทีท่ าํ กินตามนโยบายรัฐบาล การตัดไมฟน ขายใหกบั นายทุน
ทีท่ าํ ธุรกิจตมเกลือรอบปาโคกใหญ รวมทัง้ การตัดไมเพือ่ แปรรูปขายใหกบั นายทุนทองถิน่
จนนํามาสูการแขงขัน ตอสู แยงชิงพื้นที่ปาระหวางแกนนํากับชาวบาน และนํามาสูการ
รวมตัวกันจัดตัง้ เครือขายปาชุมชนโคกใหญมสี มาชิก 20 หมูบ า น 5 ตําบล ในเขตอําเภอ
วาปปทุม เพือ่ รวมพลังแกไขปญหาจนเปนทีย่ อมรับของคนภายนอก สวนปาชุมชนดงเค็ง
มีประสบการณในการตอสู เรียกรองสิทธิ์กับรัฐ อันเนื่องมาจากกรมปาไม โดยสวนสง
เสริมการปลูกปา ไดเขาไปดําเนินการปลูกปายูคาลิปตัส มีการไถปาธรรมชาติทิ้ง ทําให
ระบบนิเวศปาสูญเสียไป ประกอบกับการหามชาวบานเขาไปใชประโยชนในบริเวรดัง
กลาว จึงนํามาสูก ารตอสูเ รียกรองของชาวบานรอบปาโดยการยืน่ หนังสือรองเรียนหนวย
งานราชการที่เกี่ยวของ เมื่อไมเปนผลไดชุมนุมประทวงกดดัน บุกรื้อถอนตนยูคาลิปตัส
ทําใหแกนนําถูกจับกุมฟองรองดําเนินคดี แตในทีส่ ดุ รัฐก็ยอมคืนสิทธิใ์ หกบั ชาวบาน โดย
ยุติโครงการปลูกปายูคาลิปตัสในพื้นที่ ภายหลังยุติโครงการชาวบานไดรวมตัวกันจัดตั้ง
เปนเครือขายปาชุมชนดงเค็ง มีหมูบานสมาชิก 6 หมูบาน 2 ตําบลในอําเภอพนมไพร
มีการจัดทําแผนฟนฟูปาดงเค็งจนมีสภาพอุดมสมบูรณ
จากปรากฏการณการเคลื่อนไหวของชุมชนรอบปาทั้งสองพื้นที่ ดานหนึ่ง
สะทอนใหเห็นศักยภาพของชุมชนในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย
สามารถยืนยันอุดมการณปาชุมชน อีกดานหนึ่งก็สะทอนใหเห็นความซับซอนของ
โครงสรางภายนอกที่มีอยูเหนือปาชุมชน และกลายเปนเงื่อนไขสําคัญที่ชุมชนลุกขึ้นมา
ตอบโตตอรองเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจ จึงเปนที่นาสนใจวา ปฏิสัมพันธ
เชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนระหวางชุมชนกับรัฐและทุนดังกลาวขางตนนัน้ หากจะ
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ศึกษาวิเคราะหในมิตโิ ครงสรางและผูก ระทําการ ซึง่ เปนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกอตัว
ของโครงสรางความสัมพันธทางสังคม (Structuration Theory) (Giddens, 1984,
Tangsupvattana, 2007, Puanghut, 2005) จะเปนอยางไร เกิดขึน้ ดวยเงือ่ นไขใด และ
สงผลตามมาอยางไร โดยตามกรอบทฤษฎีของ Giddens นั้น มีขอเสนอที่นาสนใจวา
โครงสรางและมนุษยตางก็มีทั้งลักษณะเปนผูกระทําและลักษณะเปนผูถูกกระทําไป
พรอมๆ กัน (duality) กลาวคือโครงสรางกระทําตอมนุษยใหเปนตัวแทนในการผลิตซํ้า
โครงสรางในขณะเดียวกันมนุษยก็ใชโครงสรางเปนเครื่องมือในกระบวนการสื่อสารใน
สังคม โครงสรางและตัวแทนจึงไมใชสงิ่ ทีม่ ลี กั ษณะแยกขาดออกจากกัน แตเปนสิง่ ทีด่ าํ รง
อยูดวยกัน และขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได ที่นาสนใจยิ่งกวานั้น ก็คือกิดเดนสไดอธิบายวา
อิทธิพลของโครงสรางทีม่ นุษยใชเปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญคือโครงสรางในการรับรูใ นอํานาจ
ของสิ่งตางๆ โครงสรางในการนิยามวาสิ่งตางๆคืออะไร และโครงสรางในการยอมรับวา
สิ่งใดควรหรือไมควร สุดทายทั้ง 3 สวนจะกลายเปน ความทรงจํา และความเขาใจในสิ่ง
ตางๆของมนุษยที่มีอิทธิพลตอการกระทํา (action) และการปฏิสัมพันธ (interaction)
เพื่อผลิตซํ้า (reproduce) หรือเปลี่ยนแปลง (change) ในรูปของโครงสรางใหมซึ่งมี
ลักษณะเปนพลวัตขึ้นอยูเงื่อนไขการกระทําของมนุษย
ดังนัน้ ความสําคัญของการศึกษาปฏิสมั พันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน
มิตโิ ครงสรางและผูก ระทําการ เปนการสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางโครงสรางกับ
ปจเจกบุคคลหรือกลุม บุคคลทีไ่ มสามารถวิเคราะหแยกขาดจากกันได ซึง่ เปนการศึกษาที่
แตกตางจากการศึกษาปฏิสมั พันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนแบบเดิม ๆ ทีม่ งุ เนน
ศึกษาดานใดดานหนึง่ เชนเนนศึกษาทีโ่ ครงสรางเปนหลัก หรือเนนศึกษาทีผ่ กู ระทําการ
เปนหลัก โดยยังมิไดสนใจศึกษาใหซับซอนขึ้นไปกวานั้นวา ไมวาชุมชน รัฐ และทุน ตาง
ก็มีโครงสรางที่มีอิทธิพลตอการกระทําในลักษณะที่เปนทวิภาวะโครงสราง คือ มนุษย
สรางโครงสราง ในขณะที่โครงสรางก็มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปา
ชุมชนอีสาน มุงศึกษามิติโครงสรางและผูกระทําการ และศึกษาผลของปฏิสัมพันธเชิง
อํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุงเนน
ศึกษาปรากฏการณ ของการตอสูตอรองอํานาจระหวางชุมชนกับรัฐและทุน ภายใต
บริบทการขยายตัวของอํานาจรัฐและทุนเหนือพื้นที่ปาของชุมชน โดยมุงศึกษาในมิติ
โครงสรางและผูก ระทําการ สะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางโครงสรางกับการกระทํา
หรือผูกระทําที่เปนชุมชน รัฐ และทุนที่เขามาเกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชน ดังนี้
ผูใหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล 2 กลุม คือ
1) กลุม ผูใ หขอ มูลสําคัญ (Key Informants) มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 40 คน แยกเปน
เครือขายปาชุมชนโคกใหญ 25 คน เครือขายปาชุมชนดงเค็ง 15 คน
2) กลุมผูใหขอมูลที่เปนผูรู ประกอบดวย ผูรู ผูอาวุโส ผูนําชุมชน เชน กํานัน
ผูใหญบาน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ส.อบต. คณะผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตัวแทนเจาหนาที่รัฐ นักวิชาการ แกนนํากลุมสมัชชาคนจน แกนนํากลุม
เกษตรกรรายยอยภาคอีสาน เจาหนาทีอ่ งคกรพัฒนาเอกชน มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 23 คน จาก
เครือขายปาชุมชนโคกใหญ จํานวน 14 คน และเครือขายปาชุมชนดงเค็ง 9 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการดังตอไปนี้
1. การสัมภาษณ
ผู วิ จั ย ใช เ ทคนิ ค การสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง (Semi-Structure
Interview) ในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ สวนการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) ใชกบั คณะกรรมการเครือขายปาชุมชนทัง้
2 แหง โดยมีแนวทางการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
2. การสังเกต
ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารสังเกตแบบมีสว นรวม และไมมสี ว นรวม เพือ่ สังเกตกิจกรรม
ของเครือขายปาชุมชนทั้ง 2 แหงที่จัดขึ้นในระหวางวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายรูปแบบ ไดแก การวิจัยเอกสาร
(documentary research) โดยรวบรวมเอกสารทั้งเอกสารชั้นตนและเอกสารมือสอง
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Informal and In-debt
Interview) การสนทนากลุ ม (Group Discussion) การเข า ร ว มกิ จ กรรมและ
สังเกตการณในเหตุการณตาง ๆ ของกลุม/องคกรเครือขายที่เปนพื้นที่เปาหมายในการ
ศึกษาครั้งนี้
การวิเคราะหขอมูล
สวนการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพนัน้ เนนกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห
เชือ่ มโยง หาขอสรุป ตีความหมายเพือ่ อธิบายปรากฏการณทศี่ กึ ษาอยางลึกซึง้ ในมุมมอง
ของคนในที่สามารถตรวจสอบไดและเชื่อถือได (Denzin & Lincoln, 2000)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน ผานกรณี
ศึกษาปาชุมชนโคกใหญ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามและปาชุมชนดงเค็ง อําเภอ
พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนทั้งสอง
แหง เปนการตอสูตอรองอํานาจของกลุมบุคคลตาง ๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก
การตอสูต อ รองอํานาจในการจัดการปาชุมชนระหวางชาวบานกับชาวบาน และระหวาง
ชาวบานกับรัฐและทุน โดยผลของปฏิสมั พันธเชิงอํานาจ สะทอนใหเห็นการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางในการจัดการปาชุมชน และมีผลกระทบตอผูกระทําการที่รวมตอสู ตอรอง
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. รูปแบบการตอสูตอรองอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน
1.1 การตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบาน
จากการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสานที่
เปนการตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบาน พบไดในพื้นที่ปาชุมชนโคก
ใหญและปาชุมชนดงเค็ง โดยพื้นที่ปาชุมชนโคกใหญ สถานการณของปญหาที่สะทอน
ถึงปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในจัดการปาชุมชนระหวางชาวบานกับชาวบาน มีหลายกรณี
ยกตัวอยางเชน กรณีแกนนําอนุรักษปากับชาวบานที่มีที่ดินติดเขตปา ซึ่งเกิดขึ้นในชวง
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การรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปา โดยผูใหญบุญเรือง ยาง
เครือ ไดเดินทางพบปะพูดคุยกับผูนําของหมูบานรอบปา เพื่อขยายแนวคิด จากนั้นมี
การนัดพบปะ พูดคุยอีกหลายครั้ง เพื่อสรางความศรัทธาใหกับผูนําและชาวบาน โดย
ผูใหญบุญเรือง ยางเครือไดสะทอนการทํางานของตนในชวงนั้นวา
“เพือ่ ใหชาวบานเกิดความไววางใจและศรัทธาในตัวเรา บางครัง้ ก็ตอ ง
เขาไปชวยเหลืองานของชาวบานทุกอยางเทาทีจ่ ะทําได เมือ่ ชาวบานศรัทธาในตัวเราแลว
จากนัน้ ชาวบานก็จะศรัทธาแนวคิดในการอนุรกั ษของเราตอไป เชน เวลาเดินทางไปรวม
งานกิจกรรมในหมูบานตาง ๆ เชน งานบุญประเพณีประจําป งานบวช งานแตง งาน
ขึ้นบานใหม งานศพ เปนตน ก็จะหาโอกาสพูดคุยเรื่องปาไม พยายามพูดใหชาวบาน
เห็นวาที่ผานมาปาไมใหประโยชนอะไรกับเราบาง ถาหากตัดตนไมจนหมดปา ไมมีการ
อนุรักษหรือปลูกทดแทนจะเปนอยางไร บางครั้งจับกลุมพูดคุยตัวตอตัว หรือกลุมเล็ก
2-3 คน หรือบางครัง้ เปดเปนกลุม ใหญ เชน การนัดประชุมชาวบานในแตละหมูบ า นโดย
ผานผูใหญบาน เพื่อรับฟงความคิดเห็น และเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประโยชน
ของปาไม และผลกระทบจากปาไมถูกทําลายโดยใชสื่อพื้นบาน เชนกลอนลําที่แตงโดย
คนในพืน้ ทีแ่ ละกลอนลํามีความเกีย่ วของกับสถานการณปา โคกใหญ รวมถึงการรายงาน
สถานการณปาโคกใหญผานหอกระจายขาวประจําหมูบานอยางตอเนื่อง”
จากการรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวขางตน
กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในดานบวกและดานลบ กลาวคือ การรณรงคประชาสัมพันธ
ของผูใหญบุญเรือง ยางเครือ ไดสรางความรูความเขาใจใหกับผูใหญบานและชาวบาน
ทั่วไป ชาวบานสวนใหญมีปฏิกิริยาในลักษณะของการสนับสนุนแนวคิด และพรอมให
ความรวมมือ แตในขณะเดียวกัน การรณรงคประชาสัมพันธในการอนุรักษปาโคกใหญ
ไดสรางความไมพอใจใหกับชาวบานกลุมหนึ่งซึ่งมีที่ดินหัวไรปลายนาติดกับปาโคกใหญ
โดยชาวบานกลุมนี้ ไดมีปฏิกิริยาตอบโตตอการการปฏิบัติการเคลื่อนไหวของผูใหญ
บุญเรืองในลักษณะของการไมใหความสนใจในการรณรงคประชาสัมพันธ ในขณะเดียวกัน
ก็ไดบุกรุกแผวถางปาเพื่อขยายพื้นที่ครอบครองลุกลํ้าเขาไปในเขตพื้นที่ปาโคกใหญ
ยกตัวอยางกรณีพอตาลูกเขยคูหนึ่งที่แผวถางปาขยายวงกวางออกไปจากที่ดินของตน
หลายรอยเมตร ทําใหผูใหญบุญเรือง ยางเครือเขาขัดขวาง โดยเขาแจงความกับ
เจาหนาทีต่ าํ รวจของสถานีตาํ รวจภูธรตําบลนาขามาขับไล ซึง่ เหตุการณในวันนนัน้ ผูใ หญ
บุญเรือง ยางเครือเลาใหฟงวา
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“วันที่ 7 เมษายน 2534 ตนเองและเพือ่ นไดเดินทางไปประชุมประจํา
เดือนที่สภาตําบล มีชาวบานกลุมหนึ่งไดไปรายงานใหทราบวา พบเห็นพอตาลูกเขยคู
หนึง่ ซึง่ เปนชาวบานโสกยาง กําลังแผวถางปาบริเวณปาโคกหมาวอ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของ
ปาโคกใหญ จึงไดเดินทางไปแจงความกับสถานีตํารวจตําบลนาขา เจาหนาที่ตํารวจได
เดินทางไปตรวจยังที่เกิดเหตุ แตไมมีการจับกุม เปนเพียงขับไลผูบุกรุกแผวถางใหหนีไป
เทานั้น พอวันรุงขึ้น 8 เมษายน ปรากฏวา จํานวนคนที่มาแผวถางปากลับเพิ่มมากขึ้น
เนือ่ งจากพอตาลูกเขยคูน นั้ ไดวา จางชาวบานมาชวยแผวถางปา โดยไมเกรงกลัวความผิด
แตอยางใด”
หลังจากเหตุการณวันนั้น ผูใหญบุญเรือง ยางเครือ ไดทําหนังสือเชิญ
เจาหนาที่ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปปทุม รวมทั้งเชิญกํานัน ผูใหญบานบริเวณ
รอบปามาเปนสักขีพยานในการรังวัดพิสูจนสิทธิ์ โดยนําเอกสารสิทธิ์ของพอตาลูกเขยคู
ดังกลาวพิสจู นรว มกันในวันนัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการพิสจู นใหเห็นวา พอตาลูกเขยคูด งั กลาวได
ลุกลํา้ เขตปาจริงหรือไม ซึง่ การพิสจู นโดยเจาหนาทีท่ ดี่ นิ ในวันนัน้ ก็พบวามีการลุกลํา้ จริง
แตทั้งสองคนก็ไมยอมรับ โดยกลาวยืนยันวา บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ของพวกตน
เนื่องจากเปนเขตหัวไรปลายนา และพวกตนก็มีสิทธิ์เปนเจาของ สามารถตัดไมไดโดย
ไมมีความผิด ซึ่งตรงนี้ เปนการอางสิทธิ์ตามระบอบกรรมสิทธิ์ชุมชน ซึ่งโดยประเพณี
ปฏิบตั แิ ลว ใหผทู มี่ ที ดี่ นิ ติดกับทีส่ าธาณะประโยชน ใชประโยชนจากทีต่ รงนัน้ รวมทัง้ การ
ขยายที่เขาไปในปาดวย ตามระบอบกรรมสิทธิ์เดิม แตเมื่อมีกฏหมาย การอางสิทธิ์ซอน
ทับแบบนี้ ไดทําใหเกิดปญหา เมื่อความเชื่ออยางนี้เกิดขึ้น จึงทําใหสถานการณความ
ขัดแยงระหวางพอตาลูกเขยทีบ่ กุ รุกตัดไมในปากับผูใ หญบญ
ุ เรือง ยางเครือไดเพิม่ ระดับ
มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากภายหลังการเชิญเจาหนาที่ที่ดินมารังวัดเพื่อพิสูจนสิทธิ์แลว
ผูใหญบุญเรือง ยางเครือถูกตอบโตจากพอตาลูกเขยโดยการขมขูเอาชีวิต แตดวยความ
เปนนักสูแ ละนักเสียสละ ทําใหผใู หญบญ
ุ เรือง ยางเครือไมเคยยอทอ เพราะคิดอยูเ สมอวา
ตนเองกําลังทํางานเพื่อปกปองผลประโยชนของสวนรวม
อนึ่ง จากสถานการณความขัดแยงดังกลาวขางตน ทําใหพอตาและ
ลูกเขยคูดังกลาวไดพยายามหาชองทางที่จะตอบโตและเอาผิดกับผูใหญบุญเรือง ยาง
เครือใหได จวบจนกระทั่งวันที่ 19 สิงหาคม 2534 บานหนองโงงไดจัดงานปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ โดยในวันนั้น ไดเรียนเชิญนายอําเภอวาปปทุมมาเปนประธานในพิธี
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แตนายอําเภอไมสามารถมาเปนประธานในวันดังกลาวได จึงไดมอบหมายใหผกู าํ กับการ
สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอวาปปทุมมาแทน วันนัน้ ฝนตกหนักทัง้ วัน กวาจะทําพิธเี ปดงานได
เวลาลวงเลยมาถึง 4 โมงเย็น พอถึงกําหนดพิธีการ ผูใหญบุญเรืองในฐานะผูใหญบาน
หนองโงง ไดกลาวรายงานตอประธานในพิธี โดยกลาวถึงประวัติความเปนมาของโครง
การฯ เนือ้ หาสาระทีก่ ลาวรายงานในวันนัน้ ไดกลายมาเปนประเด็นกลาวอางของพอตา
และลูกเขยแจงความกลาวโทษในขอหาหมิ่นประมาทในที่สาธารณะ ผูใหญบุญเรือง
ยางเครือไดเลาสาเหตุที่ถูกแจงความกลาวโทษในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกวา
“ความจริงก็ไมมีอะไรมาก เพียงแตคนที่ฟองรองตนไมพอใจที่ตนได
นํากําลังตํารวจไปขับไล และเชิญเจาหนาที่ที่ดินมารังวัดเพื่อพิสูจนสิทธิ์ หลังจากที่ทั้ง
สองคนไดบุกรุกและตัดตนไม รวมทั้งการเคลื่อนไหวของตนเองเพื่อชักชวนแกนนําและ
ชาวบานรอบปาดําเนินการอนุรักษปามาอยางตอเนื่อง ทําใหแกนนําและชาวบานสวน
ใหญเห็นดีดวย ซึ่งถาปลอยใหเปนเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ จะทําใหพวกเขาเสียสิทธิ์และผล
ประโยชนจากปา จึงพยายามหาชองทางที่จะยับยั้งไมใหมีการอนุรักษปาโคกใหญ เลย
นําเอาเหตุการณการกลาวรายงานในวันนั้นมาเปนประเด็นในการกลาวหาเพื่อฟองรอง
ดําเนินคดีขอหาหมิ่นประมาทในที่สาธารณะ”
อีกกรณีหนึ่ง เปนการตอรองอํานาจระหวางชาวบานกลุมอนุรักษกับ
พระสงฆที่เขาใชพื้นที่โดยพลการ ซึ่งขัดกับกฎเกณฑของกลุมชาวบานอนุรักษ โดยตาง
ฝายตางอางความชอบธรรม กลุมชาวบานอางถึงพื้นที่ดังกลาวในฐานะที่เปนปาชุมชน
ที่ชาวบานรวมกันอนุรักษ ในขณะที่พระสงฆอางความชอบธรรมในการเขาใชประโยชน
เนื่องจากมีญาติโยมถวาย จนนํามาสูการชุมนุมของชาวบานกลุมอนุรักษเพื่อขับไล
พระสงฆออกจากพืน้ ที่ โดยเหตุการณวนั นัน้ กรรมการปาชุมชนทานหนึง่ ไดเลาใหฟง วา
“วันที่ 7 พ.ย. 42 มีชาวบานเกือบหนึ่งพันคนเดินทางมารวมตัวกันที่
วัดบานหนองโจด และมีกําลังเจาหนาที่ตํารวจมาดูแลสถานการณ ชาวบานบางคนถือ
อาวุธในมือ เชน มีด พรา เสียม มีอารมณโกรธแคนที่พระสงฆทั้งสองรูปไมยอมออกจาก
พืน้ ทีป่ า สงเสียงโหรอ ง ขับไลดว ยความไมพอใจ ทําใหผใู หญบญ
ุ เรือง ยางเครือ ประธาน
เครือขายปาชุมชนโคกใหญ ซึ่งอยูในสถานการณวันนั้น ตองคอยอยูใกลชิดกับพระสงฆ
ทั้งสองรูป เพราะกลัวพระสงฆจะไดรับอันตราย ในขณะเดียวกันก็ไดพูดจาเกลี้ยกลอม
พระทั้งสองรูปในทํานองวา ควรจะออกจากพื้นที่ไปกอน ถาวันขางหนาเหตุการณสงบ
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คลีค่ ลายในทางทีด่ ขี นึ้ คอยกลับเขามาในพืน้ ทีใ่ หม ซึง่ ทําใหกลุม ชาวบานบางคนไมพอใจ
ที่ผูใหญบุญเรือง ยางเครือไปพูดจาประนีประนอมกับพระสงฆทั้งสองรูปเชนนั้น เวลาได
ลวงเลยมาถึงชวงเย็น การเจราจาตอรองยังไมมที ที า วาจะยุตไิ ด ทัง้ พระสงฆทงั้ ชาวบาน
ก็ไมสามารถตกลงกันได ในขณะเดียวกันผูใ หญบญ
ุ เรือง ยางเครือก็ยงั คงพูดจาหวานลอม
เพือ่ ใหพระสงฆทงั้ สองรูปออกจากพืน้ ทีไ่ ปกอน ในทีส่ ดุ พระทัง้ สองรูปก็ยอมออกจากพืน้ ที่
โดยดี จึงทําใหสถานการณคลี่คลายลง”
สวนในพื้นที่ปาชุมชนดงเค็ง สถานการณที่สะทอนปฏิสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางชาวบานกับชาวบาน เปนการตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับกํานัน
ผูใ หญบา น โดยชาวบานทีเ่ คยใชประโยชนในบริเวณปาดงเค็งถูกเจาหนาทีโ่ ครงการขมขู
และไมยอมใหไปใชประโยชน ใด ๆ ในเขตบริเวณทีโ่ ครงการฯ ตัง้ อยู ทําใหชาวบานกลุม
หนึง่ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบดังกลาว เดินทางไปรองเรียนกํานัน และผูใ หญบา นในหมูบ า นตาง
ๆ รอบปาดงเค็ง ซึ่งขอรองเรียนในคราวนั้น กรรมการปาชุมชนทานหนึ่งซึ่งไดเขารวม
รองเรียนดวย เลาใหฟงวา
“พวกผมทนไมไหวแลว เดือดรอนมาก หากไมมีพื้นที่สําหรับทํากิน
ตองตายแน ๆ”
สําหรับปฏิกิริยาของผูนําหมูบานตอขอรองเรียนดังกลาวขางตน มีทั้ง
เห็นดวยกับขอเรียนและเขาใจ แตกม็ ผี นู าํ บางหมูบ า น แสดงความไมเห็นดวย และยืนยันวา
เจาหนาที่โครงการฯ ทําถูกตองแลว
อยางไรก็ตาม แมจะไดรับการขมขูจากเจาหนาที่โครงการฯ รวมทั้ง
การไมเห็นดวยกับผูนําบางหมูบาน กลุมชาวบานยังคงไปใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาว
ทําใหเจาหนาที่โครงการตอบโต ดวยการรองเรียนไปยังกํานันผูใหญบานที่ชาวบาน
คนนั้นอาศัยอยู ผลทําใหผูใหญบานเรียกชาวบานเหลานั้นมาตักเตือน พรอมกําชับวา
ถายังขืนเขาไปใชประโยชนในบริเวณทีโ่ ครงการฯ ดําเนินการอยู อาจถูกจับดําเนินคดีตาม
กฎหมาย เพราะพื้นที่โครงการเปนของรัฐ รัฐสามารถดําเนินการใด ๆ ก็ได
จึงกลาวไดวา การตอสูตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบานใน
พื้นที่ปาชุมชนทั้งสองแหง การตอสูตอรองจึงมีลักษณะของการเรียนรูในการแกปญหา
รวมกัน ผานแกนนําชาวบาน มีการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษปา การกําหนดกติการวม รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดจาการบุกรุกทําลายปา
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โดยใชระบบจารีต ประเพณีเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ดังจะเห็นไดจากพื้นที่ปา
ชุมชนโคกใหญ สวนในพืน้ ทีป่ า ชุมชนดงเค็ง การตอสูต อ รองของชาวบานรอบปาเปนการ
ตอรองอํานาจในการใชประโยชนจากปา ภายหลังการเขามาของโครงการปลูกปา
ยูคาลิปตัส การเรียกรองสิทธิชมุ ชนดัง้ เดิม ภายใตระบบคิด ความเชือ่ วัฒนธรรม ประเพณี
ฐานทรัพยากร และระบบการผลิตภายในชุมชน โดยยุทธวิธีที่ใชตอสูตอรอง ก็คือ การก
ลาวอางอุดมการณปาชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบจารีตประเพณี ความเชื่อดั้งเดิมที่สั่งสม
สืบทอดโดยผสมผสานกับสิทธิชุมชน
1.2 การตอสูตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับรัฐและทุน
จากการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสานที่
เปนการตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับรัฐและทุน พบวา สถานการณปญหา
ที่เปนการตอสูตอรองอํานาจในการจัดการปาโคกใหญ อาจไมเดนชัดนักเมื่อเทียบกับ
ในพื้นที่ปาชุมชนดงเค็ง แตมีลักษณะที่ใกลเคียงก็คือ การที่กลุมชาวบานอนุรักษปาโคก
ใหญไดตอรองงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดทําโครงการอนุรักษ
และพัฒนาปาเปนเครื่องมือในการตอรองกับหนวยงานภาครัฐและทุน ซึ่งการตอสูตอ
รองในเรื่องดังกลาวนี้ ทําใหเงินทุนจากภายนอกเขาสูชุมชนเปนจํานวนมาก
สวนในพืน้ ทีป่ า ชุมชนดงเค็ง จากการศึกษา พบวา สถานการณทสี่ ะทอน
ใหเห็นปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนระหวางชาวบานกับรัฐและทุน
พบไดในพื้นที่ปาดงเค็ง จากสภาพความอุดมสมบูรณของปาทําใหกลุมบุคคลและ
หนวยงานตาง ๆ พยายามเขามาใชประโยชนจากพื้นที่ปาดงเค็ง ซึ่งมีสภาพพื้นที่วาง
ขนาดใหญ จํานวน 2,850 ไร โดยขออนุญาตผานสภาตําบล เริม่ จากป พ.ศ. 2527 บริษทั
รอยเอ็ด จํากัด ไดเสนอใหชาวบานปลูกไผตง ตนสบูด าํ และขาวโพดฝกออน โดยบริษทั มี
เงือ่ นไขวา บริษทั จะปรับพืน้ ทีใ่ หม และจะจางแรงงานจากชาวบาน ชาวบานคัดคาน เรือ่ ง
จึงยุติลง ในป พ.ศ. 2528 มีความพยายามในลักษณะเดียวกัน แตชาวบานก็ยังไมเห็น
ดวย จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2533 กรมปาไมโดยสํานักงานการสงเสริมการปลูกปา ภายใต
โครงการพัฒนาปาไมทงุ กุลารองไห เขามาดําเนินการปลูกตนยูคาลิปตัส เนือ้ ที่ 300 ไร
โดยอางวา จะปลูกไมหลายชนิดเพื่อฟนฟูปาดงเค็ง แตภายหลัง ไดนําตนยูคาลิปตัส
เขามาปลูก ประชาชนคัดคานไมเห็นดวย แตทางราชการก็ยังคงดําเนินการปลูกตอไป
โดยไมสนใจกระแสการคัดคานของชาวบานแตอยางใด จะเห็นไดจากในเวลาตอมาในป
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พ.ศ. 2534 เจาหนาที่สงเสริมการปลูกปาไดสรางเรือนเพาะชําถาวรขึ้นที่ปาดงเค็งและ
ไดเพาะพันธุตนยูคาลิปตัสจํานวนมาก เพื่อเตรียมปลูกในที่สาธารณะปาดงเค็ง ป พ.ศ.
2535 สํานักสงเสริมการปลูกปาเตรียมพืน้ ทีโ่ ดยจางแรงงานราษฎรในหมูบ า นรอบ ๆ ปา
เพือ่ แผวถางตนไมธรรมชาติและจางรถแทรกเตอรไถ เตรียมแปลงเพาะปลูก และปลายป
พ.ศ. 2535 สํานักสงเสริมการปลูกปา ปลูกตนยูคาลิปตัส จํานวน 1,700 ไร ประชาชน
เริ่มมีปฏิกิริยาไมเห็นดวย กับการปลูกตนยูคาลิปตัส มีการกระทบกระทั่งกันระหวาง
เจาหนาทีป่ ลูกปากับราษฎรรอบปาดงเค็ง และตนป พ.ศ. 2536 สํานักสงเสริมการปลูกปา ฯ
เตรียมพืน้ ทีอ่ กี 700 ไร เพือ่ ปลูกตนยูคาลิปตัสเพิม่ และหามชาวบานรอบปาดงเค็งเขาไป
ใชประโยชนจากปาโดยสิ้นเชิง ใครฝาฝนจะถูกจับกุม
สถานการณดังกลาว ไดนํามาสูการวิพากษวิจารณ และเสียงคัดคาน
เริ่มเกิดขึ้น เมื่อมารูวาพืชที่ทางการอนุญาตใหปลูก ไมไดเปนไปตามที่เคยสัญญาไว
แตกลายเปนตนยูคาลิปตัสทีส่ ง ผลตอแหลงนํา้ และระบบนิเวศของชุมชน ทีส่ าํ คัญคือ การ
ถูกปดกัน้ สิทธิในการเขาใชประโยชนจากปาดังทีเ่ คยปฏิบตั มิ า จึงนํามาสูก ารตอสู ตอรอง
อํานาจระหวางชุมชนกับรัฐโดยมีขั้นตอนปฏิบัติการดังนี้
1.2.1 การยืน่ หนังสือคัดคานโครงการ โดยมีแกนนําชาวบานไดยนื่
หนังสือรองเรียนไปยังหนวยราชการ โดยผานหนวยงานราชการตาง ๆ เชน สภาตําบล
หรือในปจจุบนั ไดรบั การยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ จังหวัด นอกจาก
นัน้ การรองเรียนยังทําผานสือ่ ตาง ๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ และโทรทัศน ซึง่ ปฏิสมั พันธ
เชิงอํานาจในขั้นตอนนี้ เปนเรื่องการตอรองกับหนวยงานราชการเพื่อใหแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากพื้นที่ โดยแกนนําชาวบานบางคน และตอมาไดกลายเปนคณะกรรมการปา
ชุมชนดงเค็ง เปนมีผูบทบาทสําคัญในการยื่นหนังสือรองเรียน
1.2.2 การชุมนุมเรียกรอง เมื่อยื่นขอเรียกรองตามชองทางปกติ
ผานหนวยงานราชการตาง ๆ ยังไมเปนผล ชาวบานจึงรวมกันเดินขบวนชุมนุมเรียกรอง
ที่หนาศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อยื่นขอเรียกรอง ซึ่งก็ยังไมปรากฏผลในทางปฏิบัติ
ใด ๆ เกิดขึ้น
1.2.3 การรองเรียนหนวยงานสวนกลาง การเขารองเรียนสวนกลาง
ภายหลังการชุมนุมประทวงและยืน่ ขอเรียกรองในระดับพืน้ ที่ ยังไมคบื หนา ชาวบานจึง
ตัดสินใจเขารองเรียนกระทรวงมหาดไทย ในทีส่ ดุ ชาวบานเขาใจไดวา หนวยงานราชการ
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คงไมมีอํานาจในการสั่งยุติโครงการไดจริง จําเปนที่ชาวบานตองดําเนินการกันเอง ซึ่ง
นํามาสูการบุกรื้อถอนตนยูคาลิปตัสในเวลาตอมา
1.2.4 การบุกรื้อถอนตนยูคาลิปตัสทิ้ง ชาวบานประมาณ 2,000
คน ไดพรอมใจกันรื้อถอนตนยูคาลิปตัสจํานวน 1,700 ไร ทิ้ง ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
กอนที่ผูวาราชการจังหวัด และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะเดินมาถึง และหามปรามไดทัน
และเมือ่ ผูว า ราชการจังหวัดมาถึง ชาวบานไดบอกวา พวกชาวบานไดดาํ เนินการรือ้ ถอน
เรียบรอยแลว โดยไมสนใจผูวาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จากนั้นชาวบานก็
เดินทางกลับไปยังหมูบานของตนเอง
1.2.5 การชุมนุมประทวงกดดัน ภายหลังการรือ้ ถอนตนยูคาลิปตัส
ไดประมาณ 5 เดือน แกนนํา 7 คน ไดถกู จับกุม ในขอหาทําใหเสียทรัพยของทางราชการ
เมื่อแกนนําถูกจับ ชาวบานไดรวมตัวกันชุมนุมประทวงในพื้นที่ เพื่อกดดันใหปลอยแกน
นําชาวบาน และใหยุติโครงการ การชุมนุมประทวงดําเนินการอยู 9 วัน 9 คืน ทําใหภาค
รัฐยินยอมมอบพื้นที่ปาใหกับชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการรวมแกไขปญหาปาดงเค็ง
สวนคดีความยังคงดําเนินการตอไป
1.2.6 การรวมชุมนุมกับสมัชชาคนจน การรวมชุมนุมกับหนวยงาน
ภายนอก ป พ.ศ.2540 ตัวแทนชาวบานได ชุมนุมเรียกรองรวมกับเครือขายปาไม ที่ดิน
ภาคอีสานในนามสมัชชาคนจน ซึง่ ชุมนุมเรียกรองทีห่ นาทําเนียบรัฐบาลเปนเวลา 99 วัน
โดยปญหาปาดงเค็งเปนหนึง่ ในปญหาปาไมทดี่ นิ ภาคอีสานทีไ่ ดเรียกรองตอรัฐบาล โดยขอ
เรียกรองของชาวบานรอบปาดงเค็ง มีดงั นี้ (1) ใหจดั สรรงบประมาณสนับสนุนการฟน ฟู
สภาพปาของปาชุมชนดงเค็ง เพือ่ สงเสริมใหราษฎรดูแลรักษาปาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ใหกรมปาไมถอนคดีฟองรองราษฎรทั้งคดีแพงและคดีอาญา ที่ราษฎร 7 ราย
ตกเปนจําเลยอันเนือ่ งมาจากปญหาสวนปายูคาลิปตัส และ 3) ใหสทิ ธิองคกรชาวบานใน
การจัดการปาดงเค็งในรูปแบบ “ปาชุมชน” โดยชุมชนเปนผูด แู ลรักษาและใชประโยชน
อยางยัง่ ยืน โดยรัฐเปนผูส นับสนุน ซึง่ ขอเรียกรองดังกลาวนี้ รัฐไดยอมรับใหการสนับสนุน
งบประมาณฟนฟู จํานวน 8 ลานบาทเศษ ในขณะที่ขอเรียกรองถอนฟองราษฎร กลับ
ไมไดรบั การตอบรับใด ๆ จากหนวยงานของรัฐ สวนการยอมรับสิทธิของชาวบานในการ
จัดการปา รัฐไดมอบคืนสิทธิ์ใหกับชาวในการจัดการปา
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กลาวไดวา การตอสูตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับรัฐและทุน
เปนการตอสูตอรองของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากแนวนโยบายการจัดการปาของ
รัฐและทุน จึงลุกขึ้นมาตอสู เรียกรองเพื่อใหยอมรับการจัดการปาโดยชุมชน การตอสู
ตอรองจึงเปนเรื่องของการตอรองงบประมาณจากภายนอกเพื่อนํามาปรับปรุงฟนฟูปา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยุทธวิธีที่ใช คือ การสรางความเขมแข็งตาม
แนววัฒนธรรมชุมชนนิยม ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ปาชุมชนโคกใหญ ในขณะที่ในพื้นที่ปา
ชุมชนดงเค็ง เปนการตอสูตอรองของชาวบานที่ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการปลูกปา
ยูคาลิปตัส ปฏิบัติการตอสูตอรองจึงมีหลายขั้นตอน เริ่มจากรองเรียนตามชองทางปกติ
เมื่อไมเปนผลจึงมีการชุมนุมประทวง กดดัน บุกรื้อถอนตนยูคาลิปตัส และรวมชุมนุม
กับสมัชชาคนจน โดยยุทธวิธีที่ใช ชุมนุมประทวง กดดัน เพื่อใหเกิดการยอมรับสิทธิชน
ในการจัดการปาชุมชน
2. ผลของปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน
ผลพวงจากปฏิบัติการตอสู ตอรองอํานาจของชาวบานรอบปาดงเค็งกับรัฐ
ดานหนึง่ สงผลตอการเปลีย่ นแปลงโครงสรางในการจัดการทรัพยากรปา แตอกี ดานหนึง่
สงผลกระทบตอกลุมชาวบานที่รวมตอสูตอรอง ซึ่งผลลัพธดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 การยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรปา
จากการต อ สู ต อ รองอํ า นาจในการจั ด การป า ชุ ม ชนโคกใหญ
สงผลใหเกิดการยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาทั้งในและนอกชุมชน
ดังจะเห็นไดจากผูนําและชาวบานรอบปาหันมาใหความรวมมือกับแกนนําอนุรักษปา
จนสามารถจัดตัง้ กลุม อนุรกั ษปา โคกใหญ ทัง้ ในระดับหมูบ า นและระดับเครือขายตําบล
ในขณะที่หนวยงานภายนอก ทั้งรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ ก็ไดเขามาสง
เสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม จึงถือเปนการยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรปา
สวนในพืน้ ทีป่ า ชุมชนดงเค็ง ภายหลังการตอสูต อ รองอํานาจระหวาง
ชาวบานรอบปาดงเค็งกับรัฐ สงผลใหรัฐยอมรับการจัดการทรัพยากรปาโดยชุมชน
ดังจะเห็นไดจากอธิบดีกรมปาไมในขณะนั้น คือ นายผอง เลงอี้ มอบคืนผืนปาดงเค็ง
ใหผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดในขณะนั้น คือ นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ กษ. 0710.03/7311 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2537 ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
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นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ มอบคืนผืนปาดงเค็งใหนายชวลิต ธูปตากอง นายอําเภอพนมไพร
ในขณะนั้น ตามหนังสือจังหวัดรอยเอ็ด ดวนที่สุด ที่ รอ. 0015 -1 /6911 ลงวันที่
14 มีนาคม 2537
นอกจากนัน้ ไดมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการแกไขปญหาทีส่ าธารณะ
ปาดงเค็ง ตัวแทนขาราชการ 13 คน และตัวแทนชาวบาน 13 คน รวม 26 คน ตาม
คําสั่งอําเภอพนมไพร ที่ 249/2537 สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2537 โดยนายชวลิต
ธูปตากอง เปนคนแตงตั้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาที่สาธารณะปาดงเค็ง
ไดเสนอโครงการฟนฟูที่สาธารณะปาดงเค็ง
2.2 การจัดตั้งองคกรชาวบานอนุรักษปาอยางเปนระบบ
ผลพวงจากการตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบานใน
พืน้ ทีป่ า โคกใหญ ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในการอนุรกั ษปา ภายใตชอื่ “เครือขาย
ปาชุมชนโคกใหญ” จัดระบบโครงสรางการบริหารจัดการองคกรเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
หมูบาน ซึ่งแบงเปน 20 หมูบาน และระดับเครือขายซึ่งมีตัวแทนของแตละหมูบานเขา
รวมเปนคณะกรรมการเครือขายปาชุมชน มีการสรางกฎเกณฑ กติการวมเพื่อใชในการ
บริหารจัดการ โดยมีงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน
สวนในพืน้ ทีป่ า ดงเค็ง ภายหลังการสลายตัวของคณะกรรมการแกไข
ปญหาทีส่ าธารณะปาดงเค็ง ชาวบานรอบปาไดรว มกันจัดตัง้ องคกรชาวบานอนุรกั ษปา
อยางเปนระบบ ภายใตชื่อ “เครือขายปาชุมชนดงเค็ง” โดยมีตัวแทนของแตละหมูบาน
รวมเปนคณะกรรมการ มีการกําหนดกฎระเบียบในการจัดการปา โดยคณะกรรมการมี
บทบาทในอนุรักษและฟนฟูปารวมกับชาวบานรอบปา จนกลายเปนสถาบันของชุมชน
ในการจัดการปาดงเค็งและเปนที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป
2.3 แกนนําชาวบานถูกฟองรองดําเนินคดี
จากการศึกษาในพืน้ ทีป่ า ชุมชนโคกใหญ พบวา แกนนําในการอนุรกั ษ
ปาโคกใหญ คือ ผูใหญบุญเรือง ยางเครือ ถูกชาวบานที่มีที่ดินติดเขตปาฟองรองดําเนิน
คดีในขอหาหมิ่นประมาทในที่สาธารณะ เปนเวลา 3 ปเศษ และศาลยกฟอง
สวนในพื้นที่ปาชุมชนดงเค็ง แกนนําชาวบาน 7 คน ถูกดําเนินคดี
ขอหาทําลายทรัพยสินของทางราชการ ภายหลังจากเหตุการณที่ชาวบานประมาณ
2,000 คน ไดรวมตัวกันตัดตนยูคาลิปตัสทิ้ง ปจจุบัน คดีฟองรองอยูในการพิจารณาของ
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ศาลฎีกา ซึ่งเปนขั้นสุดทายของการตัดสินคดีความ โดยแกนนํา 2 คนในจํานวน 7 คน
ไดเสียชีวิตแลว

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เกีย่ วกับปฏิสมั พันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน สะทอน
ผานการจัดการปาชุมชนโคกใหญ และปาชุมชนดงเค็ง และผลของปฏิสมั พันธเชิงอํานาจ
ในการจัดการปาทั้งสองแหง สรุปไดวา ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน
เปนการตอสู ตอรองอํานาจของกลุมบุคคลทั้งในระดับชุมชน และตอสูตอรองกับบุคคล
ภายนอก เชน ระหวางชาวบานกับชาวบาน ชาวบานกับรัฐและทุน โดยผลของการตอสู
ตอรองเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในการจัดการปาชุมชน และสรางผลกระทบตอ
ผูกระทําการที่เปนแกนนําชาวบาน ซึ่งพบไดในพื้นที่ปาชุมชนทั้งสองแหง
เมือ่ เปรียบเทียบปฏิสมั พันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนทัง้ สองแหง พบวา
มีทงั้ สวนทีค่ ลายคลึงกัน และสวนทีแ่ ตกตางกัน โดยสวนทีค่ ลายคลึงกัน ไดแก ปฏิสมั พันธ
เชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนทัง้ สองแหง ตางเปนการตอสูต อ รองเชิงอํานาจของคน
หลากหลายกลุมทั้งในระดับชุมชน และภายนอก
การตอสูตอรองในระดับชุมชน เปนการตอสูตอรองของชาวบานรอบปา โดย
รวมกันเรียนรู ตอสูตอรองเพื่อสรางขอตกลง กติกา ภายใตระบบความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรม การปกครอง ฐานทรัพยากร และระบบการผลิตภายในชุมชน สงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่มีลักษณะแนบแนนกับการกระทําหรือผูกระทําการ ใน
รูปแบบขององคกรทีเ่ ปนระบบ มีขอ ตกลงใหม กติกาใหมซงึ่ ตางจากเดิมทีใ่ ชระบบจารีต
ประเพณีเปนกลไกในการจัดการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการดํารงอยูร ว มกันอยางเปนธรรมและเกิด
ความยั่งยืนของทรัพยากรปาของชุมชน
สวนการตอสู ตอรองอํานาจกับบุคคลภายนอก สะทอนใหเห็นความแตกตาง
ระหวางชาวบานกับบุคคลภายนอก โดยแตละฝายตางมีโครงสรางทางความคิด ความเชือ่
และอุดมการณปา ชุมชน รวมทัง้ วัตถุประสงคในการใชประโยชนจากปาทีแ่ ตกตางกันไป
เมือ่ มาปฏิสมั พันธกนั ตางฝายตางก็ผลิตซํา้ โครงสราง เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการตอรอง
และตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตองการ
สําหรับความแตกตางของการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาทั้งสอง
แหง ไดแก การตอสูตอรองเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนโคกใหญ สวนใหญเปนการ
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ตอสูต อ รองภายในชุมชนและเครือขายเปนหลัก และยุทธวิธที ใี่ ชเปนแนววัฒนธรรมชุมชน
ที่มุงเนนการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร เพื่อใชเปนทุนทางสังคมในการตอรองกับ
ระบบทุนทีเ่ ขาสูช มุ ชนในขณะทีก่ ารตอสูต อ รองเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนดงเค็ง
เปนการตอสูตอรองเชิงอํานาจระหวางคนในชุมชนกับคนภายนอก เชน รัฐและทุน ที่
สําคัญ บทบาทของการเปลีย่ นแปลงในเชิงโครงสรางและผูก ระทําเกิดขึน้ ภายใตบทบาท
ของคณะกรรมการปาชุมชุมชนที่เปนแกนนําและเชื่อมประสานระหวางคนในชุมชนกับ
คนภายนอก
สํ า หรั บ ข อ ค น พบเกี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ เชิ ง อํ า นาจในการจั ด การป า ชุ ม ชน
ที่มุงเนนศึกษาในมิติโครงสรางและผูกระทําการ ถือเปนการเปดมุมมองใหมสําหรับการ
ศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน เพราะตามกรอบทฤษฎี Structuration ของ Giddens (1984) ไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
โครงสรางกับมนุษยผูกระทําการ ในลักษณะที่ไมสามารถวิเคราะหแยกขาดจากกันได
ซึ่งตางจากแนวคิดเดิม ที่มุงเนนวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางกับมนุษย
ผูกระทําการที่ใหความสําคัญกับดานใดดานหนึ่งเปนหลัก เชน เดิมเชื่อวาโครงสรางจะ
เปนตัวกําหนดการความคิดและการกระทําตางๆของมนุษยซงึ่ เปรียบเปนตัวแทนกระทํา
การของโครงสราง โครงสรางจึงมี “ลักษณะเปนผูก ระทํา (subjectivity)” และมนุษยจงึ
มี “ลักษณะเปนผูถูกกระทํา (objectivity)” มีลักษณะเปนคูตรงขาม (dualism) แตกิด
เดนสกลับเสนอมุมมองใหมวา ทัง้ โครงสรางและมนุษยนนั้ ตางก็มที งั้ ลักษณะเปนผูก ระทํา
และลักษณะเปนผูถ กู กระทําไปพรอมๆกัน (duality) กลาวคือโครงสรางกระทําตอมนุษย
ใหเปนตัวแทนในการผลิตซํา้ โครงสรางในขณะเดียวกันมนุษยกใ็ ชโครงสรางเปนเครือ่ งมือ
ในกระบวนการสือ่ สารในสังคม ทัง้ โครงสรางและตัวแทนจึงไมใชสงิ่ ทีม่ ลี กั ษณะแยกขาด
ออกจากกัน แตเปนสิ่งที่ดํารงอยูดวยกัน และขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได หรือกิดเดนส
เรียกกระบวนการนี้วา “ทวิภาวะของโครงสราง”
ประเด็นทวิภาวะของโครงสราง เมือ่ นํามาอธิบายกับขอคนพบในการวิจยั ครัง้
นี้ สามารถตีความตามทฤษฎีไดวา ปฏิสมั พันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนโคกใหญ
และปาชุมชนดงเค็ง เปนปฏิบตั กิ ารทางสังคมของกลุม คนตาง ๆ ทีเ่ ขามาเกีย่ วของทัง้ โดย
ทางตรงและทางออม มีลกั ษณะเปนพลวัต ไมหยุดนิง่ ตายตัว และมีหลากหลายรูปแบบ
โดยแสดงออกในรูปของปฏิบัติการในชีวิตประจําวันและการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม ๆ
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ทางสังคม ตัวอยางเชน การตอสูเรียกรองเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาโคกใหญ
และการตอสูเ รียกรองสิทธิชมุ ชนของชาวบานรอบปาดงเค็ง ซึง่ ปฏิบตั กิ ารเหลานีส้ ะทอน
ใหเห็นความสัมพันธระหวางโครงสรางกับผูก ระทําการ โดยชาวบานรอบปา ยึดถือจารีต
ประเพณี และระบบการใชประโยชนรว มเปนโครงสรางทางสังคม มีการผลิต และผลิตซํา้
อยางตอเนื่อง ในขณะที่รัฐยึดถือกฎหมาย ที่ยอมรับระบบกรรมสิทธิ์รัฐและกรรมสิทธิ์
เอกชน มีแนวนโยบายการจัดการปาทีม่ งุ สูค วามเปนอุตสาหกรรม สวนทุนยึดโครงสราง
ระบบทุนนิยมเปนสําคัญ ซึ่งโครงสรางเหลานี้ไดมีอิทธิพลตอการกระทําของแตละฝาย
อยางชัดเจน โดยเฉพาะปรากฏชัดเจนเมื่อแตละฝายไดมาปฏิสัมพันธในพื้นที่ปาชุมชน
โคกใหญและปาชุมชนดงเค็ง
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางโครงสรางกับมนุษยผูกระทําการในการ
จัดการปาชุมชนทัง้ สองแหง จึงมีเรือ่ งของความซับซอนของอุดมการณ แนวคิด และระบบ
ตาง ๆ มากมาย ซึ่งความซับซอนเหลานี้แสดงออกใหเห็นชัดเจนในปฏิบัติการที่คนกลุม
ตาง ๆ เลือกนํามาใชเปนยุทธวิธีในการปฏิสัมพันธระหวางกันและกัน ในบริบทตาง ๆ
ขามพื้นที่และเวลา ซึ่งการศึกษาในมิตินี้ ชวยทําใหเราเขาใจความเชื่อมโยงระหวาง
โครงสรางกับมนุษยผูกระทําการในลักษณะที่เปนพลวัตมากขึ้นเรื่อย ๆ
จึงกลาวไดวา ปฏิบัติการทางสังคมในการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการ
ปาชุมชนทั้งสองแหง ไมไดหมายถึงปฏิบัติการโดยทั่วไป แตเปนปฏิบัติการเชิงอํานาจ
เนื่องจากมีนัยของการผสมผสานหลักคิด แนวคิด คุณคา และอุดมการณตาง ๆ ใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน และแฝงดวยนัยของการตอรองเพือ่ ใหยอมรับในความแตกตาง
และเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ หรือที่เรียกวา
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งโดยตรงและโดยออม ดังที่ปรากฏขอคนพบในพื้นที่ปาชุมชนทั้ง
สองแหงดังกลาวมาแลว เมื่อคนหลากหลายกลุมเขามาปฏิบัติการตอสู ตอรองกันทําให
เขาใจไดวา แตละฝายตางยกเอาความคิดในโครงสราง ไมวาจะเปนความรู ความเชื่อ
หรืออุดมการณในเชิงสถาบัน ซึง่ ถือเปนทุนทางสังคมทีแ่ ตละฝายมีอยูแ ลว มาเปนเครือ่ ง
มือในการสื่อสารตอรองกัน และเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาในลักษณะที่ตั้งใจใหเกิด
การเปลี่ยนแปล และที่ไมไดตั้งใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตก็เกิดตามมาในภายหลัง
ดังปรากฏในขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้
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ขอเสนอแนะ
1. รัฐควรมีการกระจายอํานาจใหชมุ ชนทองถิน่ จัดการปาในรูปแบบปาชุมชน
ใหมากขึ้น เพราะจากการศึกษาเครือขายปาชุมชนทั้งสองแหงในภาคอีสาน ไดพิสูจนให
เห็นศักยภาพของคนในชุมชนรอบปา ทีร่ ว มกันจัดการปาทัง้ ในระดับชุมชนและเครือขาย
ใหเกิดความสมบูรณได ถารัฐใหการยอมรับ และสงเสริมสนับสนุนในทิศทางทีเ่ หมาะสม
2. การตอสูตอรองเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน สะทอนใหเห็นวา สิทธิ
ชุมชนยังไมไดรบั การยอมรับในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากยังไมมอี าํ นาจตามกฎหมาย ดังนัน้
รัฐและชุมชนควรรวมมือในการออกกฎหมายที่เปนการยอมรับสิทธิชุมชน โดยเฉพาะ
กฎหมายปาชุมชน
3. การจัดการปาชุมชนไมใชเปนเรือ่ งของชุมชนหรือคณะกรรมการปาชุมชน
เพียงฝายเดียว แตตอ งอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย ไมวา จะเปนชาวบาน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ดังนั้น การสรางความรวมมือกับกลุมบุคคล หนวยงาน และองคกรตาง ๆ
จึงเปนความจําเปน และไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะความรวมมือของกลุมบุคคล
หนวยงาน และองคกร ถือเปนกลไกทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหการจัดการปาชุมชนโคกใหญและ
ปาชุมชนดงเค็งประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยความกรุ ณ าของผู ช ว ยศาสตราจารย
ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ และรองศาสตราจารย ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง อาจารยประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และดวยความรวมมือจาก
ผูใหขอมูลจากเครือขายปาชุมชนโคกใหญ และปาชุมชนดงเค็งทุกทาน ผูวิจัย ขอกราบ
ขอพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย

วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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