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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) มวีตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาปฏิสมัพันธเชิงอาํนาจในการจัดการปาชมุชนอีสาน และผลของปฏิสมัพนัธเชงิ
อาํนาจดงักลาว โดยมุงเนนศกึษาในมิตโิครงสรางและผูกระทาํการ เลือกศกึษาปาชมุชน

สองแหงในภาคอีสาน  ไดแก  ปาชุมชนโคกใหญ และปาชุมชนดงเค็ง เก็บรวมรวมขอมูล
จากประชากรเปาหมาย 2 กลุม  ไดแก  1) กลุมผูใหขอมูลหลัก 2) กลุมผูใหขอมลูทีเ่ปนผูรู 
โดยใชแนวทางการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการเก็บรวมขอมูล  ผลการวิจัย พบวา 

ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนโคกใหญและปาชุมชนดงเค็ง เปนปฏิบัติ
การตอสู ตอรองอาํนาจระหวางชาวบานกับชาวบาน และระหวางชาวบานกบัรฐัและทนุ 
และผลของปฏิสมัพันธเชงิอาํนาจในการจดัการปาชุมชน เกดิการเปล่ียนแปลงโครงสราง

หลายดาน เชน  การยอมรบัสทิธชิมุชนในการจัดการปา  การจดัตัง้องคกรชุมชนอนรุกัษ

ทีเ่ปนทางการ  และสงผลกระทบตอแกนนาํชาวบานทีถ่กูฟองรองดาํเนนิคดโีดยชาวบาน
และหนวยงานของรัฐ ซึง่ผลการวิจยัคร้ังน้ียนืยนัในเชิงทฤษฎีวา 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 fi ndings indicated that 
the power interaction in community forest management was composed 
of  various types of fi ghting 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 offi cial. And affect people who are leaders sued by villagers 
and government agencies. The results of this study confi rm 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
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แตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาคและตามประโยชนใชสอยหรือลักษณะท่ีตั้งของปา 
เชน ปาตนนํ้าในภาคเหนือ  หรือปาโคก ปาทามในภาคอีสาน แตความหมายโดยรวม 
กค็อื ปาทีช่าวบานถือเปนของสวนรวม และปาชมุชนถือเปนรปูธรรมหน่ึงของวัฒนธรรม
ทองถ่ินในการพ่ึงพงิทรัพยากรธรรมชาติ ทีเ่ชือ่มโยงอยางแนบแนนกบัวฒันธรรมการผลิต
เพื่อยังชีพในภาคเกษตร โดยมีจารีตประเพณีและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนพื้นฐาน
ในการจัดระบบความสัมพันธระหวางคนและชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ (Chamarik 
and Santasombat, 1993)
 แตในบริบทการสถาปนาความเปนรัฐชาติที่เริ่มตนมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 
นั้น กระบวนการสรางความเปนรัฐชาติ ไดมุงเนนการรวมศูนยอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรปาเขาสูสวนกลาง โดยจัดตั้ง “กรมปาไม” ขึ้นมารองรับในป พ.ศ. 2439 ตาม
มาดวยการจัดตั้ง “กรมที่ดิน” ในป พ.ศ. 2544  จากน้ันไดตรากฎหมายปาไมและที่ดิน
อีกหลายฉบับ  เชน ประมวลกฎหมายแพงและพานิช พ.ศ. 2473 พระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497  เรื่อยมาจนถึงการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองสัตวปาและ
พนัธพุชื พ.ศ. 2503  พระราชบญัญัตอิทุยานแหงชาต ิป พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญตัปิา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ตอมาไดประการนโยบายปาไมแหงชาติ โดยมติคณะรัฐมนตรี  
25  กนัยายน 2528 สาระสาํคญัของนโยบายดงักลาวน้ี ดานหนึง่ตองการอนรุกัษปาภาย
หลงัทีป่าลดลงอยางรวดเร็ว อกีดานหน่ึงเพ่ือตองการสงเสริมการทําธรุกจิปลกูปาพาณชิย

ของเอกชน โดยกําหนดเปนพื้นท่ีปาอนุรักษ รอยละ 15 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ  

25 ของพื้นที่ทั้งประเทศ จากน้ันไดตราพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับ

การปลูกสรางสวนปาของรัฐและเอกชน  
 จากมาตรการทางกฎหมายและแนวนโยบายการจัดการปาของรัฐภายใต
แนวคดิแบบสตูรสาํเรจ็ ละเลยความจรงิในเรือ่งความแตกตางหลากหลายของชมุชนและ

ผูคน เนนการใชอํานาจตามกฎหมาย และระบบความรูเชิงเดี่ยวในการจัดการปาโดยรัฐ 

ทาํใหละเลยในเรือ่งสทิธชิมุชนทีม่อียูเดมิ ซึง่เปนศกัยภาพและความรบัผดิชอบของชมุชน
ทีจ่ดัการปามาอยางยาวนาน  นาํมาสูการเผชิญหนาและความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐ

และทุนอยางรุนแรง
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 สําหรับปาชุมชนอีสาน ซึ่งมีทั้งรูปแบบตามจารีตประเพณีดั้งเดิม หรือรูปแบบ
ประยุกต และหรือรูปแบบท่ีเปนขบวนการตอรองทางการเมือง (Chamarik and San-
tasombat, 1993) มทีัง้เกิดมานานหรือจัดต้ังใหมในภายหลัง กลาวโดยเฉพาะในบริบท
การรวมศูนยอาํนาจเขาสูสวนกลาง และการขยายอํานาจรัฐและทนุเหนอืพืน้ทีป่าชมุชน
ที่ผานมา มีจํานวนไมนอยท่ีผานประสบการณในการตอสู ตอรองอํานาจกับรัฐและทุน  
ซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้น คือ ปาชุมชนโคกใหญ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม และ
ปาชุมชน ดงเค็ง อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด โดยปาชุมชนโคกใหญมีประสบการณ
ในการตอสู ตอรองของชาวบานรอบปาที่ตองการอนุรักษและฟนฟูปา ภายหลังจากที่มี
การบกุรกุปาเพือ่จบัจองพืน้ทีท่าํกนิตามนโยบายรฐับาล  การตดัไมฟนขายใหกบันายทนุ
ทีท่าํธุรกิจตมเกลือรอบปาโคกใหญ รวมท้ังการตัดไมเพ่ือแปรรูปขายใหกบันายทุนทองถ่ิน 
จนนํามาสูการแขงขัน ตอสู แยงชิงพื้นท่ีปาระหวางแกนนํากับชาวบาน  และนํามาสูการ
รวมตวักนัจดัตัง้เครอืขายปาชมุชนโคกใหญมสีมาชิก 20 หมูบาน  5  ตาํบล ในเขตอาํเภอ
วาปปทมุ เพ่ือรวมพลงัแกไขปญหาจนเปนท่ียอมรบัของคนภายนอก สวนปาชมุชนดงเคง็
มีประสบการณในการตอสู เรียกรองสิทธิ์กับรัฐ อันเนื่องมาจากกรมปาไม โดยสวนสง
เสริมการปลูกปา ไดเขาไปดําเนินการปลูกปายูคาลิปตัส มีการไถปาธรรมชาติทิ้ง  ทําให
ระบบนิเวศปาสูญเสียไป ประกอบกับการหามชาวบานเขาไปใชประโยชนในบริเวรดัง
กลาว จงึนาํมาสูการตอสูเรยีกรองของชาวบานรอบปาโดยการยืน่หนงัสอืรองเรยีนหนวย

งานราชการท่ีเกี่ยวของ เมื่อไมเปนผลไดชุมนุมประทวงกดดัน บุกรื้อถอนตนยูคาลิปตัส 
ทาํใหแกนนําถกูจบักุมฟองรองดําเนินคดี แตในท่ีสดุรฐักย็อมคืนสิทธิใ์หกบัชาวบาน โดย
ยุติโครงการปลูกปายูคาลิปตัสในพื้นท่ี ภายหลังยุติโครงการชาวบานไดรวมตัวกันจัดตั้ง

เปนเครือขายปาชุมชนดงเค็ง มีหมูบานสมาชิก 6 หมูบาน 2 ตําบลในอําเภอพนมไพร 

มีการจัดทําแผนฟนฟูปาดงเค็งจนมีสภาพอุดมสมบูรณ
 จากปรากฏการณการเคล่ือนไหวของชุมชนรอบปาทั้งสองพื้นที่ ดานหนึ่ง
สะทอนใหเห็นศักยภาพของชุมชนในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดย

สามารถยืนยันอุดมการณปาชุมชน อีกดานหน่ึงก็สะทอนใหเห็นความซับซอนของ

โครงสรางภายนอกที่มีอยูเหนือปาชุมชน  และกลายเปนเงื่อนไขสําคัญที่ชุมชนลุกขึ้นมา
ตอบโตตอรองเพ่ือปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจ  จึงเปนที่นาสนใจวา ปฏิสัมพันธ
เชงิอาํนาจในการจัดการปาชุมชนระหวางชมุชนกบัรฐัและทนุดงักลาวขางตนน้ัน หากจะ
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ศกึษาวิเคราะหในมิตโิครงสรางและผูกระทําการ ซึง่เปนแนวคิดหลกัของทฤษฎกีารกอตัว
ของโครงสรางความสัมพันธทางสังคม (Structuration Theory) (Giddens, 1984, 
Tangsupvattana, 2007, Puanghut, 2005) จะเปนอยางไร เกดิขึน้ดวยเงือ่นไขใด และ
สงผลตามมาอยางไร โดยตามกรอบทฤษฎีของ Giddens นั้น มีขอเสนอที่นาสนใจวา
โครงสรางและมนุษยตางก็มีท้ังลักษณะเปนผูกระทําและลักษณะเปนผูถูกกระทําไป
พรอมๆ กัน (duality) กลาวคือโครงสรางกระทําตอมนุษยใหเปนตัวแทนในการผลิตซํ้า
โครงสรางในขณะเดียวกันมนุษยก็ใชโครงสรางเปนเครื่องมือในกระบวนการสื่อสารใน
สงัคม โครงสรางและตัวแทนจึงไมใชสิง่ทีม่ลีกัษณะแยกขาดออกจากกัน แตเปนสิง่ทีด่าํรง

อยูดวยกัน และขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได ที่นาสนใจยิ่งกวาน้ัน ก็คือกิดเดนสไดอธิบายวา
อทิธพิลของโครงสรางทีม่นษุยใชเปนเครือ่งมือท่ีสาํคญัคอืโครงสรางในการรบัรูในอาํนาจ
ของสิ่งตางๆ โครงสรางในการนิยามวาสิ่งตางๆคืออะไร และโครงสรางในการยอมรับวา
สิ่งใดควรหรือไมควร สุดทายทั้ง 3 สวนจะกลายเปน  ความทรงจํา และความเขาใจในส่ิง
ตางๆของมนุษยที่มีอิทธิพลตอการกระทํา (action) และการปฏิสัมพันธ (interaction) 
เพื่อผลิตซํ้า (reproduce) หรือเปลี่ยนแปลง (change) ในรูปของโครงสรางใหมซึ่งมี
ลักษณะเปนพลวัตขึ้นอยูเงื่อนไขการกระทําของมนุษย
 ดงันัน้ ความสาํคญัของการศกึษาปฏิสมัพนัธเชงิอาํนาจในการจัดการปาชุมชน
มติโิครงสรางและผูกระทาํการ เปนการสะทอนใหเหน็ความสัมพนัธระหวางโครงสรางกบั
ปจเจกบคุคลหรอืกลุมบคุคลท่ีไมสามารถวิเคราะหแยกขาดจากกนัได ซึง่เปนการศึกษาที่

แตกตางจากการศึกษาปฏิสมัพนัธเชงิอาํนาจในการจัดการปาชมุชนแบบเดิม ๆ  ทีมุ่งเนน

ศกึษาดานใดดานหนึง่ เชนเนนศกึษาท่ีโครงสรางเปนหลกั หรอืเนนศกึษาทีผู่กระทําการ

เปนหลัก  โดยยังมิไดสนใจศึกษาใหซับซอนขึ้นไปกวานั้นวา ไมวาชุมชน รัฐ และทุน ตาง
ก็มีโครงสรางท่ีมีอิทธิพลตอการกระทําในลักษณะท่ีเปนทวิภาวะโครงสราง คือ มนุษย
สรางโครงสราง ในขณะที่โครงสรางก็มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยดวย   

วัตถุประสงคของการวิจัย
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปา

ชุมชนอีสาน มุงศึกษามิติโครงสรางและผูกระทําการ และศึกษาผลของปฏิสัมพันธเชิง
อํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน       
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุงเนน
ศึกษาปรากฏการณ ของการตอสูตอรองอํานาจระหวางชุมชนกับรัฐและทุน ภายใต
บริบทการขยายตัวของอํานาจรัฐและทุนเหนือพื้นที่ปาของชุมชน โดยมุงศึกษาในมิติ
โครงสรางและผูกระทําการ สะทอนใหเหน็ความสัมพนัธระหวางโครงสรางกบัการกระทํา
หรือผูกระทําที่เปนชุมชน รัฐ และทุนท่ีเขามาเกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชน ดังนี้ 
 ผูใหขอมูล
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล 2 กลุม คือ  
 1) กลุมผูใหขอมูลสําคญั (Key Informants) มจีาํนวนทัง้สิน้ 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
เกษตรกรรายยอยภาคอสีาน เจาหนาท่ีองคกรพฒันาเอกชน มจีาํนวนทัง้ส้ิน 23 คน จาก
เครือขายปาชุมชนโคกใหญ จํานวน 14  คน  และเครือขายปาชุมชนดงเค็ง 9 คน
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการดังตอไปน้ี

 1.  การสัมภาษณ  
  ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structure 
Interview) ในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ สวนการ

สมัภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) ใชกบัคณะกรรมการเครือขายปาชุมชนท้ัง 

2 แหง โดยมีแนวทางการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 
 2. การสังเกต 
  ผูวจิยัใชวธิกีารสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมสีวนรวม เพือ่สงัเกตกิจกรรม
ของเครือขายปาชุมชนท้ัง 2 แหงที่จัดขึ้นในระหวางวิจัย
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 การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายรูปแบบ ไดแก การวิจัยเอกสาร 
(documentary research)  โดยรวบรวมเอกสารท้ังเอกสารช้ันตนและเอกสารมือสอง 
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Informal and In-debt 
Interview) การสนทนากลุม (Group Discussion) การเขารวมกิจกรรมและ
สังเกตการณในเหตุการณตาง ๆ ของกลุม/องคกรเครือขายที่เปนพื้นที่เปาหมายในการ
ศึกษาครั้งนี้  
 การวิเคราะหขอมูล
 สวนการวิเคราะหขอมลูเชงิคณุภาพน้ัน  เนนกระบวนการวเิคราะห  สงัเคราะห  
เชือ่มโยง  หาขอสรปุ ตคีวามหมายเพือ่อธบิายปรากฏการณทีศ่กึษาอยางลกึซึง้ในมมุมอง
ของคนในที่สามารถตรวจสอบไดและเชื่อถือได (Denzin & Lincoln, 2000) 

ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน ผานกรณี
ศกึษาปาชมุชนโคกใหญ อาํเภอวาปปทมุ จงัหวดัมหาสารคามและปาชมุชนดงเคง็ อาํเภอ
พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนทั้งสอง
แหง เปนการตอสูตอรองอํานาจของกลุมบุคคลตาง ๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก 
การตอสูตอรองอํานาจในการจัดการปาชมุชนระหวางชาวบานกับชาวบาน และระหวาง

ชาวบานกบัรัฐและทนุ  โดยผลของปฏสิมัพนัธเชงิอาํนาจ สะทอนใหเหน็การเปลีย่นแปลง

โครงสรางในการจัดการปาชุมชน และมีผลกระทบตอผูกระทําการที่รวมตอสู ตอรอง 

ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี
 1. รูปแบบการตอสูตอรองอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสาน
  1.1  การตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบาน

   จากการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสานที่

เปนการตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบาน พบไดในพื้นที่ปาชุมชนโคก
ใหญและปาชุมชนดงเค็ง  โดยพื้นท่ีปาชุมชนโคกใหญ สถานการณของปญหาที่สะทอน

ถึงปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในจัดการปาชุมชนระหวางชาวบานกับชาวบาน มีหลายกรณี  
ยกตัวอยางเชน กรณีแกนนําอนุรักษปากับชาวบานที่มีที่ดินติดเขตปา  ซึ่งเกิดขึ้นในชวง
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การรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปา โดยผูใหญบุญเรือง ยาง
เครือ ไดเดินทางพบปะพูดคุยกับผูนําของหมูบานรอบปา เพื่อขยายแนวคิด จากนั้นมี
การนัดพบปะ พูดคุยอีกหลายคร้ัง เพื่อสรางความศรัทธาใหกับผูนําและชาวบาน โดย
ผูใหญบุญเรือง ยางเครือไดสะทอนการทํางานของตนในชวงนั้นวา
   “เพ่ือใหชาวบานเกิดความไววางใจและศรัทธาในตัวเรา บางคร้ังก็ตอง
เขาไปชวยเหลอืงานของชาวบานทกุอยางเทาทีจ่ะทาํได เมือ่ชาวบานศรทัธาในตวัเราแลว  
จากน้ันชาวบานกจ็ะศรัทธาแนวคิดในการอนุรกัษของเราตอไป เชน เวลาเดินทางไปรวม
งานกิจกรรมในหมูบานตาง ๆ เชน งานบุญประเพณีประจําป  งานบวช  งานแตง งาน
ขึ้นบานใหม  งานศพ เปนตน ก็จะหาโอกาสพูดคุยเรื่องปาไม พยายามพูดใหชาวบาน
เห็นวาที่ผานมาปาไมใหประโยชนอะไรกับเราบาง ถาหากตัดตนไมจนหมดปา ไมมีการ
อนุรักษหรือปลูกทดแทนจะเปนอยางไร  บางครั้งจับกลุมพูดคุยตัวตอตัว  หรือกลุมเล็ก 
2-3 คน หรอืบางครัง้เปดเปนกลุมใหญ เชน การนัดประชมุชาวบานในแตละหมูบานโดย
ผานผูใหญบาน เพื่อรับฟงความคิดเห็น และเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับประโยชน
ของปาไม และผลกระทบจากปาไมถูกทําลายโดยใชสื่อพื้นบาน เชนกลอนลําที่แตงโดย
คนในพ้ืนทีแ่ละกลอนลํามคีวามเก่ียวของกับสถานการณปาโคกใหญ รวมถึงการรายงาน
สถานการณปาโคกใหญผานหอกระจายขาวประจําหมูบานอยางตอเน่ือง”
   จากการรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงท้ังในดานบวกและดานลบ กลาวคือ การรณรงคประชาสัมพนัธ
ของผูใหญบุญเรือง ยางเครือ ไดสรางความรูความเขาใจใหกับผูใหญบานและชาวบาน
ทั่วไป ชาวบานสวนใหญมีปฏิกิริยาในลักษณะของการสนับสนุนแนวคิด และพรอมให

ความรวมมือ แตในขณะเดียวกัน การรณรงคประชาสัมพันธในการอนุรักษปาโคกใหญ 
ไดสรางความไมพอใจใหกับชาวบานกลุมหน่ึงซึ่งมีที่ดินหัวไรปลายนาติดกับปาโคกใหญ 
โดยชาวบานกลุมนี้ ไดมีปฏิกิริยาตอบโตตอการการปฏิบัติการเคล่ือนไหวของผูใหญ
บญุเรืองในลกัษณะของการไมใหความสนใจในการรณรงคประชาสัมพันธ ในขณะเดียวกัน

ก็ไดบุกรุกแผวถางปาเพื่อขยายพื้นที่ครอบครองลุกลํ้าเขาไปในเขตพื้นที่ปาโคกใหญ

ยกตัวอยางกรณีพอตาลูกเขยคูหนึ่งที่แผวถางปาขยายวงกวางออกไปจากที่ดินของตน
หลายรอยเมตร ทําใหผูใหญบุญเรือง ยางเครือเขาขัดขวาง โดยเขาแจงความกับ
เจาหนาทีต่าํรวจของสถานีตาํรวจภูธรตําบลนาขามาขับไล ซึง่เหตุการณในวนันนัน้ ผูใหญ
บุญเรือง ยางเครือเลาใหฟงวา
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   “วนัที ่7 เมษายน  2534  ตนเองและเพ่ือนไดเดนิทางไปประชมุประจาํ
เดือนที่สภาตําบล มีชาวบานกลุมหนึ่งไดไปรายงานใหทราบวา พบเห็นพอตาลูกเขยคู
หนึง่ซึง่เปนชาวบานโสกยาง กาํลงัแผวถางปาบรเิวณปาโคกหมาวอ ซึง่เปนสวนหนึง่ของ
ปาโคกใหญ จึงไดเดินทางไปแจงความกับสถานีตํารวจตําบลนาขา เจาหนาท่ีตํารวจได
เดินทางไปตรวจยังที่เกิดเหตุ แตไมมีการจับกุม เปนเพียงขับไลผูบุกรุกแผวถางใหหนีไป
เทานั้น พอวันรุงขึ้น  8 เมษายน ปรากฏวา จํานวนคนท่ีมาแผวถางปากลับเพิ่มมากขึ้น 
เนือ่งจากพอตาลกูเขยคูนัน้ไดวาจางชาวบานมาชวยแผวถางปา โดยไมเกรงกลัวความผดิ
แตอยางใด” 
   หลังจากเหตุการณวันน้ัน ผูใหญบุญเรือง ยางเครือ ไดทําหนังสือเชิญ
เจาหนาที่ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปปทุม รวมท้ังเชิญกํานัน ผูใหญบานบริเวณ
รอบปามาเปนสักขีพยานในการรังวัดพิสูจนสิทธิ์ โดยนําเอกสารสิทธิ์ของพอตาลูกเขยคู
ดงักลาวพสิจูนรวมกนัในวนันัน้ ทัง้นีเ้พือ่เปนการพสิจูนใหเหน็วา พอตาลกูเขยคูดงักลาวได
ลกุลํา้เขตปาจรงิหรือไม ซึง่การพสิจูนโดยเจาหนาทีท่ีด่นิในวนันัน้ กพ็บวามกีารลกุลํา้จรงิ 
แตทั้งสองคนก็ไมยอมรับ โดยกลาวยืนยันวา บริเวณดังกลาวเปนพ้ืนท่ีของพวกตน 
เนื่องจากเปนเขตหัวไรปลายนา และพวกตนก็มีสิทธิ์เปนเจาของ สามารถตัดไมไดโดย
ไมมีความผิด ซึ่งตรงน้ี เปนการอางสิทธ์ิตามระบอบกรรมสิทธิ์ชุมชน ซึ่งโดยประเพณี
ปฏบิตัแิลว ใหผูทีม่ทีีด่นิตดิกับทีส่าธาณะประโยชน ใชประโยชนจากทีต่รงนัน้ รวมทัง้การ
ขยายที่เขาไปในปาดวย ตามระบอบกรรมสิทธิ์เดิม แตเมื่อมีกฏหมาย การอางสิทธิ์ซอน

ทับแบบน้ี ไดทําใหเกิดปญหา เม่ือความเช่ืออยางน้ีเกิดข้ึน จึงทําใหสถานการณความ

ขดัแยงระหวางพอตาลูกเขยทีบ่กุรกุตดัไมในปากับผูใหญบญุเรือง ยางเครอืไดเพิม่ระดับ

มากข้ึน ดังจะเห็นไดจากภายหลังการเชิญเจาหนาที่ที่ดินมารังวัดเพ่ือพิสูจนสิทธ์ิแลว  
ผูใหญบุญเรือง ยางเครือถูกตอบโตจากพอตาลูกเขยโดยการขมขูเอาชีวิต แตดวยความ
เปนนกัสูและนักเสียสละ  ทาํใหผูใหญบญุเรือง ยางเครือไมเคยยอทอ เพราะคิดอยูเสมอวา
ตนเองกําลังทํางานเพื่อปกปองผลประโยชนของสวนรวม     

   อนึ่ง จากสถานการณความขัดแยงดังกลาวขางตน ทําใหพอตาและ

ลูกเขยคูดังกลาวไดพยายามหาชองทางท่ีจะตอบโตและเอาผิดกับผูใหญบุญเรือง ยาง
เครือใหได จวบจนกระทั่งวันที่ 19 สิงหาคม 2534 บานหนองโงงไดจัดงานปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ โดยในวันนั้น ไดเรียนเชิญนายอําเภอวาปปทุมมาเปนประธานในพิธี  
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แตนายอําเภอไมสามารถมาเปนประธานในวันดังกลาวได จงึไดมอบหมายใหผูกาํกบัการ
สถานีตาํรวจภูธรอําเภอวาปปทมุมาแทน วนันัน้ฝนตกหนักท้ังวัน  กวาจะทําพธิเีปดงานได
เวลาลวงเลยมาถึง 4 โมงเย็น พอถึงกําหนดพิธีการ ผูใหญบุญเรืองในฐานะผูใหญบาน
หนองโงง ไดกลาวรายงานตอประธานในพิธี โดยกลาวถึงประวัติความเปนมาของโครง
การฯ เนือ้หาสาระทีก่ลาวรายงานในวนันัน้  ไดกลายมาเปนประเดน็กลาวอางของพอตา
และลูกเขยแจงความกลาวโทษในขอหาหมิ่นประมาทในที่สาธารณะ ผูใหญบุญเรือง 
ยางเครือไดเลาสาเหตุที่ถูกแจงความกลาวโทษในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกวา 
   “ความจริงก็ไมมีอะไรมาก เพียงแตคนท่ีฟองรองตนไมพอใจท่ีตนได
นํากําลังตํารวจไปขับไล และเชิญเจาหนาท่ีที่ดินมารังวัดเพ่ือพิสูจนสิทธ์ิ หลังจากท่ีทั้ง
สองคนไดบุกรุกและตัดตนไม รวมท้ังการเคลื่อนไหวของตนเองเพ่ือชักชวนแกนนําและ
ชาวบานรอบปาดําเนินการอนุรักษปามาอยางตอเนื่อง ทําใหแกนนําและชาวบานสวน
ใหญเห็นดีดวย ซึ่งถาปลอยใหเปนเชนน้ีตอไปเรื่อย ๆ จะทําใหพวกเขาเสียสิทธิ์และผล
ประโยชนจากปา จึงพยายามหาชองทางที่จะยับยั้งไมใหมีการอนุรักษปาโคกใหญ เลย
นําเอาเหตุการณการกลาวรายงานในวันนั้นมาเปนประเด็นในการกลาวหาเพื่อฟองรอง
ดําเนินคดีขอหาหมิ่นประมาทในท่ีสาธารณะ” 
   อีกกรณีหน่ึง เปนการตอรองอํานาจระหวางชาวบานกลุมอนุรักษกับ
พระสงฆที่เขาใชพื้นท่ีโดยพลการ ซึ่งขัดกับกฎเกณฑของกลุมชาวบานอนุรักษ  โดยตาง
ฝายตางอางความชอบธรรม กลุมชาวบานอางถึงพื้นที่ดังกลาวในฐานะท่ีเปนปาชุมชน 

ที่ชาวบานรวมกันอนุรักษ ในขณะท่ีพระสงฆอางความชอบธรรมในการเขาใชประโยชน 

เนื่องจากมีญาติโยมถวาย จนนํามาสูการชุมนุมของชาวบานกลุมอนุรักษเพื่อขับไล

พระสงฆออกจากพืน้ท่ี  โดยเหตกุารณวนัน้ัน กรรมการปาชมุชนทานหนึง่ ไดเลาใหฟงวา
   “วันท่ี 7 พ.ย. 42 มีชาวบานเกือบหนึ่งพันคนเดินทางมารวมตัวกันที่
วัดบานหนองโจด และมีกําลังเจาหนาที่ตํารวจมาดูแลสถานการณ ชาวบานบางคนถือ
อาวุธในมือ เชน มีด พรา เสียม มีอารมณโกรธแคนท่ีพระสงฆทั้งสองรูปไมยอมออกจาก

พืน้ทีป่า  สงเสยีงโหรอง ขบัไลดวยความไมพอใจ ทาํใหผูใหญบญุเรอืง ยางเครอื ประธาน

เครือขายปาชุมชนโคกใหญ ซึ่งอยูในสถานการณวันน้ัน ตองคอยอยูใกลชิดกับพระสงฆ

ทั้งสองรูป เพราะกลัวพระสงฆจะไดรับอันตราย ในขณะเดียวกันก็ไดพูดจาเกล้ียกลอม
พระทั้งสองรูปในทํานองวา ควรจะออกจากพื้นที่ไปกอน ถาวันขางหนาเหตุการณสงบ
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คลีค่ลายในทางทีด่ขีึน้ คอยกลบัเขามาในพืน้ทีใ่หม ซึง่ทาํใหกลุมชาวบานบางคนไมพอใจ
ที่ผูใหญบุญเรือง ยางเครือไปพูดจาประนีประนอมกับพระสงฆทั้งสองรูปเชนนั้น เวลาได
ลวงเลยมาถงึชวงเยน็ การเจราจาตอรองยงัไมมทีทีาวาจะยตุไิด  ทัง้พระสงฆทัง้ชาวบาน
กไ็มสามารถตกลงกันได ในขณะเดียวกันผูใหญบญุเรือง ยางเครือก็ยงัคงพูดจาหวานลอม
เพือ่ใหพระสงฆทัง้สองรูปออกจากพ้ืนทีไ่ปกอน ในท่ีสดุพระท้ังสองรูปกย็อมออกจากพ้ืนที่
โดยดี จึงทําใหสถานการณคลี่คลายลง” 
   สวนในพื้นที่ปาชุมชนดงเค็ง สถานการณที่สะทอนปฏิสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางชาวบานกับชาวบาน เปนการตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับกํานัน 
ผูใหญบาน โดยชาวบานทีเ่คยใชประโยชนในบรเิวณปาดงเค็งถกูเจาหนาทีโ่ครงการขมขู  
และไมยอมใหไปใชประโยชน ใด ๆ   ในเขตบรเิวณทีโ่ครงการฯ ตัง้อยู ทาํใหชาวบานกลุม

หนึง่ทีไ่ดรบัผลกระทบดังกลาว เดนิทางไปรองเรยีนกาํนัน และผูใหญบานในหมูบานตาง 
ๆ รอบปาดงเค็ง ซึ่งขอรองเรียนในคราวนั้น กรรมการปาชุมชนทานหนึ่งซึ่งไดเขารวม
รองเรียนดวย เลาใหฟงวา 
   “พวกผมทนไมไหวแลว  เดือดรอนมาก  หากไมมีพื้นที่สําหรับทํากิน  
ตองตายแน ๆ”
   สําหรับปฏิกิริยาของผูนําหมูบานตอขอรองเรียนดังกลาวขางตน มีทั้ง
เหน็ดวยกบัขอเรยีนและเขาใจ แตกม็ผีูนาํบางหมูบาน แสดงความไมเหน็ดวย และยืนยนัวา 
เจาหนาที่โครงการฯ ทําถูกตองแลว    

   อยางไรก็ตาม แมจะไดรับการขมขูจากเจาหนาที่โครงการฯ รวมท้ัง

การไมเห็นดวยกับผูนําบางหมูบาน กลุมชาวบานยังคงไปใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาว 

ทําใหเจาหนาที่โครงการตอบโต ดวยการรองเรียนไปยังกํานันผูใหญบานที่ชาวบาน
คนนั้นอาศัยอยู ผลทําใหผูใหญบานเรียกชาวบานเหลานั้นมาตักเตือน พรอมกําชับวา 
ถายงัขนืเขาไปใชประโยชนในบรเิวณทีโ่ครงการฯ ดาํเนินการอยู อาจถกูจบัดาํเนนิคดตีาม
กฎหมาย เพราะพ้ืนที่โครงการเปนของรัฐ รัฐสามารถดําเนินการใด ๆ ก็ได   

   จึงกลาวไดวา การตอสูตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบานใน
พื้นที่ปาชุมชนทั้งสองแหง การตอสูตอรองจึงมีลักษณะของการเรียนรูในการแกปญหา

รวมกัน ผานแกนนําชาวบาน มีการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษปา การกําหนดกติการวม รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดจาการบุกรุกทําลายปา 
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โดยใชระบบจารีต ประเพณีเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ดังจะเห็นไดจากพื้นท่ีปา
ชมุชนโคกใหญ สวนในพืน้ท่ีปาชมุชนดงเคง็ การตอสูตอรองของชาวบานรอบปาเปนการ
ตอรองอํานาจในการใชประโยชนจากปา ภายหลังการเขามาของโครงการปลูกปา
ยคูาลิปตสั การเรียกรองสิทธิชมุชนด้ังเดิม ภายใตระบบคิด ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี 
ฐานทรัพยากร และระบบการผลิตภายในชุมชน โดยยุทธวิธีที่ใชตอสูตอรอง  ก็คือ การก
ลาวอางอุดมการณปาชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับระบบจารีตประเพณี ความเช่ือดั้งเดิมที่สั่งสม
สืบทอดโดยผสมผสานกับสิทธิชุมชน
 1.2  การตอสูตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับรัฐและทุน
   จากการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนอีสานที่
เปนการตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับรัฐและทุน พบวา สถานการณปญหา
ที่เปนการตอสูตอรองอํานาจในการจัดการปาโคกใหญ อาจไมเดนชัดนักเมื่อเทียบกับ
ในพื้นที่ปาชุมชนดงเค็ง แตมีลักษณะท่ีใกลเคียงก็คือ การที่กลุมชาวบานอนุรักษปาโคก
ใหญไดตอรองงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดทําโครงการอนุรักษ
และพัฒนาปาเปนเครื่องมือในการตอรองกับหนวยงานภาครัฐและทุน ซึ่งการตอสูตอ
รองในเร่ืองดังกลาวนี้ ทําใหเงินทุนจากภายนอกเขาสูชุมชนเปนจํานวนมาก     
   สวนในพ้ืนทีป่าชุมชนดงเค็ง จากการศึกษา พบวา สถานการณทีส่ะทอน
ใหเห็นปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนระหวางชาวบานกับรัฐและทุน 
พบไดในพ้ืนที่ปาดงเค็ง จากสภาพความอุดมสมบูรณของปาทําใหกลุมบุคคลและ

หนวยงานตาง ๆ พยายามเขามาใชประโยชนจากพ้ืนที่ปาดงเค็ง ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่วาง

ขนาดใหญ จาํนวน 2,850 ไร โดยขออนุญาตผานสภาตําบล  เริม่จากป  พ.ศ. 2527 บริษทั 

รอยเอด็ จาํกัด  ไดเสนอใหชาวบานปลกูไผตง ตนสบูดาํ และขาวโพดฝกออน  โดยบรษิทัมี
เงือ่นไขวา บริษทัจะปรับพ้ืนทีใ่หม และจะจางแรงงานจากชาวบาน ชาวบานคัดคาน เร่ือง
จึงยุติลง ในป  พ.ศ. 2528  มีความพยายามในลักษณะเดียวกัน แตชาวบานก็ยังไมเห็น
ดวย จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2533  กรมปาไมโดยสํานักงานการสงเสริมการปลูกปา ภายใต

โครงการพัฒนาปาไมทุงกลุารองไห  เขามาดําเนินการปลูกตนยคูาลิปตสั เนือ้ที ่ 300  ไร 

โดยอางวา จะปลูกไมหลายชนิดเพ่ือฟนฟูปาดงเค็ง แตภายหลัง ไดนําตนยูคาลิปตัส

เขามาปลูก ประชาชนคัดคานไมเห็นดวย แตทางราชการก็ยังคงดําเนินการปลูกตอไป
โดยไมสนใจกระแสการคัดคานของชาวบานแตอยางใด จะเห็นไดจากในเวลาตอมาในป 
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พ.ศ. 2534 เจาหนาที่สงเสริมการปลูกปาไดสรางเรือนเพาะชําถาวรข้ึนที่ปาดงเค็งและ
ไดเพาะพันธุตนยูคาลิปตัสจํานวนมาก เพื่อเตรียมปลูกในที่สาธารณะปาดงเค็ง ป พ.ศ. 
2535 สาํนกัสงเสรมิการปลกูปาเตรยีมพืน้ทีโ่ดยจางแรงงานราษฎรในหมูบานรอบ ๆ  ปา 
เพือ่แผวถางตนไมธรรมชาติและจางรถแทรกเตอรไถ เตรยีมแปลงเพาะปลกู และปลายป 
พ.ศ. 2535 สํานักสงเสริมการปลูกปา ปลูกตนยูคาลิปตัส จํานวน 1,700 ไร  ประชาชน
เริ่มมีปฏิกิริยาไมเห็นดวย กับการปลูกตนยูคาลิปตัส  มีการกระทบกระท่ังกันระหวาง
เจาหนาทีป่ลกูปากบัราษฎรรอบปาดงเคง็ และตนป พ.ศ. 2536 สาํนกัสงเสรมิการปลกูปา ฯ 
เตรยีมพืน้ทีอ่กี 700 ไร เพือ่ปลกูตนยคูาลิปตสัเพิม่ และหามชาวบานรอบปาดงเคง็เขาไป
ใชประโยชนจากปาโดยส้ินเชิง ใครฝาฝนจะถูกจับกุม
   สถานการณดังกลาว ไดนํามาสูการวิพากษวิจารณ และเสียงคัดคาน
เริ่มเกิดขึ้น เมื่อมารูวาพืชที่ทางการอนุญาตใหปลูก ไมไดเปนไปตามที่เคยสัญญาไว
แตกลายเปนตนยคูาลิปตัสทีส่งผลตอแหลงน้ําและระบบนิเวศของชุมชน ทีส่าํคัญคือ การ
ถกูปดกัน้สทิธใินการเขาใชประโยชนจากปาดงัท่ีเคยปฏบิตัมิา จงึนาํมาสูการตอสู ตอรอง
อํานาจระหวางชุมชนกับรัฐโดยมีขั้นตอนปฏิบัติการดังนี้
   1.2.1 การย่ืนหนงัสอืคดัคานโครงการ โดยมแีกนนาํชาวบานไดยืน่
หนังสือรองเรียนไปยังหนวยราชการ โดยผานหนวยงานราชการตาง ๆ เชน สภาตําบล
หรือในปจจบุนัไดรบัการยกฐานะเปนองคการบรหิารสวนตาํบล อาํเภอ จงัหวดั นอกจาก
นัน้ การรองเรยีนยงัทาํผานสือ่ตาง ๆ  เชน วทิย ุหนังสอืพมิพ และโทรทศัน ซึง่ปฏสิมัพนัธ

เชิงอํานาจในขั้นตอนน้ี เปนเรื่องการตอรองกับหนวยงานราชการเพ่ือใหแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นจากพ้ืนที่ โดยแกนนําชาวบานบางคน และตอมาไดกลายเปนคณะกรรมการปา

ชุมชนดงเค็ง เปนมีผูบทบาทสําคัญในการย่ืนหนังสือรองเรียน
   1.2.2 การชุมนุมเรียกรอง เมื่อย่ืนขอเรียกรองตามชองทางปกติ 
ผานหนวยงานราชการตาง ๆ ยังไมเปนผล ชาวบานจึงรวมกันเดินขบวนชุมนุมเรียกรอง

ที่หนาศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อยื่นขอเรียกรอง  ซึ่งก็ยังไมปรากฏผลในทางปฏิบัติ

ใด ๆ เกิดขึ้น 

   1.2.3 การรองเรียนหนวยงานสวนกลาง การเขารองเรียนสวนกลาง  
ภายหลงัการชมุนมุประทวงและยืน่ขอเรยีกรองในระดับพืน้ที ่ยงัไมคบืหนา  ชาวบานจงึ
ตดัสนิใจเขารองเรยีนกระทรวงมหาดไทย ในทีส่ดุชาวบานเขาใจไดวา หนวยงานราชการ
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คงไมมีอํานาจในการสั่งยุติโครงการไดจริง  จําเปนท่ีชาวบานตองดําเนินการกันเอง ซึ่ง
นํามาสูการบุกรื้อถอนตนยูคาลิปตัสในเวลาตอมา
   1.2.4 การบุกร้ือถอนตนยูคาลิปตัสทิ้ง ชาวบานประมาณ 2,000 
คน ไดพรอมใจกันรื้อถอนตนยูคาลิปตัสจํานวน 1,700 ไร ทิ้ง ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
กอนท่ีผูวาราชการจังหวัด และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของจะเดินมาถึง และหามปรามไดทัน 
และเม่ือผูวาราชการจังหวัดมาถึง ชาวบานไดบอกวา พวกชาวบานไดดาํเนินการร้ือถอน
เรียบรอยแลว  โดยไมสนใจผูวาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จากนั้นชาวบานก็
เดินทางกลับไปยังหมูบานของตนเอง 
   1.2.5   การชุมนมุประทวงกดดัน  ภายหลังการร้ือถอนตนยคูาลิปตสั
ไดประมาณ 5 เดอืน แกนนํา 7 คน ไดถกูจบักมุ ในขอหาทําใหเสยีทรพัยของทางราชการ  
เมื่อแกนนําถูกจับ ชาวบานไดรวมตัวกันชุมนุมประทวงในพื้นที่ เพื่อกดดันใหปลอยแกน
นําชาวบาน และใหยุติโครงการ การชุมนุมประทวงดําเนินการอยู 9 วัน 9 คืน ทําใหภาค
รฐัยินยอมมอบพื้นที่ปาใหกับชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการรวมแกไขปญหาปาดงเค็ง 
สวนคดีความยังคงดําเนินการตอไป
   1.2.6 การรวมชมุนมุกบัสมัชชาคนจน  การรวมชมุนมุกบัหนวยงาน
ภายนอก ป พ.ศ.2540 ตัวแทนชาวบานได ชุมนุมเรียกรองรวมกับเครือขายปาไม ที่ดิน
ภาคอสีานในนามสมชัชาคนจน ซึง่ชมุนุมเรยีกรองทีห่นาทาํเนียบรฐับาลเปนเวลา 99 วนั   
โดยปญหาปาดงเค็งเปนหน่ึงในปญหาปาไมทีด่นิภาคอีสานท่ีไดเรยีกรองตอรฐับาล โดยขอ

เรยีกรองของชาวบานรอบปาดงเคง็ มดีงันี ้(1) ใหจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการฟนฟู

สภาพปาของปาชุมชนดงเคง็ เพือ่สงเสรมิใหราษฎรดแูลรักษาปาไดอยางมปีระสิทธภิาพ   

(2) ใหกรมปาไมถอนคดีฟองรองราษฎรทั้งคดีแพงและคดีอาญา ที่ราษฎร 7 ราย
ตกเปนจาํเลยอันเนือ่งมาจากปญหาสวนปายคูาลิปตสั  และ 3) ใหสทิธอิงคกรชาวบานใน
การจดัการปาดงเคง็ในรปูแบบ “ปาชุมชน”  โดยชมุชนเปนผูดูแลรักษาและใชประโยชน
อยางยัง่ยนื โดยรัฐเปนผูสนบัสนุน ซึง่ขอเรยีกรองดังกลาวนี ้ รฐัไดยอมรับใหการสนับสนนุ

งบประมาณฟนฟู จํานวน 8  ลานบาทเศษ ในขณะท่ีขอเรียกรองถอนฟองราษฎร กลับ

ไมไดรบัการตอบรับใด ๆ  จากหนวยงานของรัฐ  สวนการยอมรับสิทธิของชาวบานในการ

จัดการปา รัฐไดมอบคืนสิทธิ์ใหกับชาวในการจัดการปา  
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   กลาวไดวา การตอสูตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับรัฐและทุน  
เปนการตอสูตอรองของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากแนวนโยบายการจัดการปาของ
รัฐและทุน จึงลุกขึ้นมาตอสู เรียกรองเพ่ือใหยอมรับการจัดการปาโดยชุมชน การตอสู
ตอรองจึงเปนเรื่องของการตอรองงบประมาณจากภายนอกเพื่อนํามาปรับปรุงฟนฟูปา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยุทธวิธีที่ใช คือ การสรางความเขมแข็งตาม
แนววัฒนธรรมชุมชนนิยม ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นท่ีปาชุมชนโคกใหญ  ในขณะท่ีในพื้นที่ปา
ชุมชนดงเค็ง เปนการตอสูตอรองของชาวบานที่ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการปลูกปา
ยูคาลิปตัส ปฏิบัติการตอสูตอรองจึงมีหลายขั้นตอน เริ่มจากรองเรียนตามชองทางปกติ 
เม่ือไมเปนผลจึงมีการชุมนุมประทวง กดดัน บุกร้ือถอนตนยูคาลิปตัส และรวมชุมนุม
กับสมัชชาคนจน  โดยยุทธวิธีที่ใช ชุมนุมประทวง กดดัน เพื่อใหเกิดการยอมรับสิทธิชน
ในการจัดการปาชุมชน
 2. ผลของปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชมุชนอีสาน
 ผลพวงจากปฏิบัติการตอสู ตอรองอํานาจของชาวบานรอบปาดงเค็งกับรัฐ   
ดานหนึง่สงผลตอการเปลีย่นแปลงโครงสรางในการจดัการทรพัยากรปา แตอกีดานหนึง่
สงผลกระทบตอกลุมชาวบานที่รวมตอสูตอรอง ซึ่งผลลัพธดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้
  2.1  การยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรปา
    จากการตอสู ตอรองอํานาจในการจัดการปาชุมชนโคกใหญ
สงผลใหเกิดการยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาทั้งในและนอกชุมชน

ดังจะเห็นไดจากผูนําและชาวบานรอบปาหันมาใหความรวมมือกับแกนนําอนุรักษปา 

จนสามารถจดัตัง้กลุมอนรุกัษปาโคกใหญ  ทัง้ในระดบัหมูบานและระดบัเครอืขายตาํบล  

ในขณะที่หนวยงานภายนอก ทั้งรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ ก็ไดเขามาสง
เสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม จึงถือเปนการยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรปา

    สวนในพืน้ทีป่าชุมชนดงเคง็ ภายหลงัการตอสูตอรองอาํนาจระหวาง

ชาวบานรอบปาดงเค็งกับรัฐ สงผลใหรัฐยอมรับการจัดการทรัพยากรปาโดยชุมชน
ดังจะเห็นไดจากอธิบดีกรมปาไมในขณะนั้น คือ นายผอง เลงอี้ มอบคืนผืนปาดงเค็ง 

ใหผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดในขณะน้ัน คือ นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ กษ. 0710.03/7311 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2537 ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
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นายฮกึหาญ โตมรศกัดิ ์ มอบคนืผนืปาดงเคง็ใหนายชวลติ ธปูตากอง  นายอาํเภอพนมไพร
ในขณะนั้น ตามหนังสือจังหวัดรอยเอ็ด ดวนที่สุด ที่ รอ. 0015 -1 /6911 ลงวันที่  
14  มีนาคม 2537
    นอกจากนัน้ ไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการแกไขปญหาทีส่าธารณะ
ปาดงเค็ง ตัวแทนขาราชการ 13  คน และตัวแทนชาวบาน 13 คน รวม 26 คน ตาม
คําสั่งอําเภอพนมไพร ที่  249/2537 สั่ง ณ วันท่ี 16  มีนาคม 2537 โดยนายชวลิต 
ธูปตากอง เปนคนแตงตั้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาที่สาธารณะปาดงเค็ง 
ไดเสนอโครงการฟนฟูที่สาธารณะปาดงเค็ง  
  2.2  การจัดตั้งองคกรชาวบานอนุรักษปาอยางเปนระบบ
    ผลพวงจากการตอสู ตอรองอํานาจระหวางชาวบานกับชาวบานใน
พืน้ท่ีปาโคกใหญ ทาํใหเกิดเครอืขายความรวมมอืในการอนรุกัษปา ภายใตชือ่ “เครอืขาย
ปาชุมชนโคกใหญ” จดัระบบโครงสรางการบรหิารจัดการองคกรเปน 2 ระดบั คอื ระดบั
หมูบาน ซึ่งแบงเปน 20 หมูบาน  และระดับเครือขายซึ่งมีตัวแทนของแตละหมูบานเขา
รวมเปนคณะกรรมการเครือขายปาชุมชน มีการสรางกฎเกณฑ กติการวมเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการ โดยมีงบประมาณสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
    สวนในพืน้ทีป่าดงเคง็ ภายหลงัการสลายตวัของคณะกรรมการแกไข
ปญหาทีส่าธารณะปาดงเคง็  ชาวบานรอบปาไดรวมกันจดัตัง้องคกรชาวบานอนรุกัษปา

อยางเปนระบบ ภายใตชื่อ “เครือขายปาชุมชนดงเค็ง” โดยมีตัวแทนของแตละหมูบาน
รวมเปนคณะกรรมการ มีการกําหนดกฎระเบียบในการจัดการปา โดยคณะกรรมการมี

บทบาทในอนุรักษและฟนฟูปารวมกับชาวบานรอบปา จนกลายเปนสถาบันของชุมชน

ในการจัดการปาดงเค็งและเปนท่ียอมรับของคนโดยทั่วไป
  2.3   แกนนําชาวบานถูกฟองรองดําเนินคดี
    จากการศึกษาในพ้ืนทีป่าชมุชนโคกใหญ พบวา แกนนําในการอนุรกัษ

ปาโคกใหญ คือ ผูใหญบุญเรือง ยางเครือ ถูกชาวบานที่มีที่ดินติดเขตปาฟองรองดําเนิน

คดีในขอหาหมิ่นประมาทในท่ีสาธารณะ เปนเวลา 3 ปเศษ และศาลยกฟอง  

    สวนในพ้ืนท่ีปาชุมชนดงเค็ง 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   
 ผลการวจิยัเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธเชงิอาํนาจในการจดัการปาชุมชนอสีาน สะทอน
ผานการจดัการปาชมุชนโคกใหญ และปาชุมชนดงเคง็ และผลของปฏสิมัพนัธเชงิอาํนาจ
ในการจัดการปาทั้งสองแหง สรุปไดวา ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน 
เปนการตอสู ตอรองอํานาจของกลุมบุคคลทั้งในระดับชุมชน และตอสูตอรองกับบุคคล
ภายนอก  เชน ระหวางชาวบานกับชาวบาน ชาวบานกับรัฐและทุน โดยผลของการตอสู 
ตอรองเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางในการจัดการปาชุมชน และสรางผลกระทบตอ
ผูกระทําการท่ีเปนแกนนําชาวบาน ซึ่งพบไดในพื้นท่ีปาชุมชนทั้งสองแหง
 เมือ่เปรยีบเทยีบปฏสิมัพนัธเชิงอาํนาจในการจดัการปาชุมชนทัง้สองแหง พบวา 
มทีัง้สวนทีค่ลายคลงึกนั และสวนทีแ่ตกตางกัน โดยสวนทีค่ลายคลงึกนั ไดแก ปฏิสมัพนัธ
เชงิอาํนาจในการจดัการปาชุมชนทัง้สองแหง ตางเปนการตอสูตอรองเชงิอาํนาจของคน
หลากหลายกลุมทั้งในระดับชุมชน และภายนอก 
 การตอสูตอรองในระดับชุมชน เปนการตอสูตอรองของชาวบานรอบปา โดย
รวมกันเรียนรู ตอสูตอรองเพ่ือสรางขอตกลง กติกา ภายใตระบบความเช่ือ ประเพณี  

วัฒนธรรม การปกครอง ฐานทรัพยากร และระบบการผลิตภายในชุมชน สงผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงโครงสรางที่มีลักษณะแนบแนนกับการกระทําหรือผูกระทําการ ใน
รปูแบบขององคกรทีเ่ปนระบบ มขีอตกลงใหม กตกิาใหมซึง่ตางจากเดมิทีใ่ชระบบจารีต

ประเพณีเปนกลไกในการจัดการ ทัง้นีเ้พือ่ใหการดํารงอยูรวมกันอยางเปนธรรมและเกิด
ความยั่งยืนของทรัพยากรปาของชุมชน
 สวนการตอสู ตอรองอํานาจกับบุคคลภายนอก สะทอนใหเห็นความแตกตาง

ระหวางชาวบานกบับคุคลภายนอก โดยแตละฝายตางมีโครงสรางทางความคิด ความเช่ือ 

และอดุมการณปาชมุชน รวมทัง้วตัถุประสงคในการใชประโยชนจากปาทีแ่ตกตางกนัไป  

เมือ่มาปฏสิมัพันธกนั ตางฝายตางก็ผลติซ้ําโครงสราง เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการตอรอง 
และตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตองการ  
 สําหรับความแตกตางของการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาทั้งสอง
แหง ไดแก การตอสูตอรองเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชนโคกใหญ สวนใหญเปนการ
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ตอสูตอรองภายในชมุชนและเครอืขายเปนหลกั และยทุธวธิทีีใ่ชเปนแนววัฒนธรรมชุมชน
ที่มุงเนนการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร เพื่อใชเปนทุนทางสังคมในการตอรองกับ
ระบบทนุทีเ่ขาสูชมุชนในขณะทีก่ารตอสูตอรองเชิงอาํนาจในการจดัการปาชมุชนดงเคง็ 
เปนการตอสูตอรองเชิงอํานาจระหวางคนในชุมชนกับคนภายนอก เชน รัฐและทุน ที่
สาํคญั  บทบาทของการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางและผูกระทําเกิดขึน้ภายใตบทบาท
ของคณะกรรมการปาชุมชุมชนที่เปนแกนนําและเชื่อมประสานระหวางคนในชุมชนกับ
คนภายนอก
 สําหรับขอคนพบเกี่ยวกับปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน
ที่มุงเนนศึกษาในมิติโครงสรางและผูกระทําการ ถือเปนการเปดมุมมองใหมสําหรับการ
ศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน  เพราะตามกรอบทฤษฎี  Structu-
ration ของ Giddens (1984) ไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
โครงสรางกับมนุษยผูกระทําการ ในลักษณะท่ีไมสามารถวิเคราะหแยกขาดจากกันได   
ซึ่งตางจากแนวคิดเดิม ที่มุงเนนวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางกับมนุษย
ผูกระทําการท่ีใหความสําคัญกับดานใดดานหนึ่งเปนหลัก  เชน เดิมเชื่อวาโครงสรางจะ
เปนตวักาํหนดการความคดิและการกระทาํตางๆของมนษุยซึง่เปรยีบเปนตวัแทนกระทาํ
การของโครงสราง โครงสรางจงึม ี“ลกัษณะเปนผูกระทาํ (subjectivity)” และมนษุยจงึ
มี “ลักษณะเปนผูถูกกระทํา (objectivity)”  มีลักษณะเปนคูตรงขาม (dualism) แตกิด
เดนสกลบัเสนอมุมมองใหมวาท้ังโครงสรางและมนุษยนัน้ตางก็มทีัง้ลักษณะเปนผูกระทํา

และลกัษณะเปนผูถกูกระทาํไปพรอมๆกนั (duality) กลาวคอืโครงสรางกระทาํตอมนษุย

ใหเปนตวัแทนในการผลิตซ้ําโครงสรางในขณะเดียวกนัมนุษยกใ็ชโครงสรางเปนเคร่ืองมือ

ในกระบวนการสือ่สารในสงัคม ทัง้โครงสรางและตวัแทนจงึไมใชสิง่ทีม่ลีกัษณะแยกขาด
ออกจากกัน แตเปนสิ่งที่ดํารงอยูดวยกัน และขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได หรือกิดเดนส 
เรียกกระบวนการน้ีวา “ทวิภาวะของโครงสราง”

 ประเดน็ทวภิาวะของโครงสราง  เมือ่นาํมาอธบิายกบัขอคนพบในการวจิยัครัง้

นี ้สามารถตีความตามทฤษฎีไดวา ปฏสิมัพนัธเชิงอาํนาจในการจัดการปาชมุชนโคกใหญ

และปาชุมชนดงเค็ง เปนปฏิบตักิารทางสังคมของกลุมคนตาง ๆ  ทีเ่ขามาเก่ียวของท้ังโดย
ทางตรงและทางออม มลีกัษณะเปนพลวตั  ไมหยดุนิง่ตายตัว  และมหีลากหลายรูปแบบ  
โดยแสดงออกในรูปของปฏิบัติการในชีวิตประจําวันและการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม ๆ 
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ทางสังคม ตัวอยางเชน การตอสูเรียกรองเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาโคกใหญ  
และการตอสูเรยีกรองสทิธชิมุชนของชาวบานรอบปาดงเคง็ ซึง่ปฏบิตักิารเหลาน้ีสะทอน
ใหเหน็ความสมัพนัธระหวางโครงสรางกบัผูกระทาํการ โดยชาวบานรอบปา ยดึถอืจารตี
ประเพณี และระบบการใชประโยชนรวมเปนโครงสรางทางสังคม มกีารผลิต และผลิตซํา้
อยางตอเนื่อง  ในขณะที่รัฐยึดถือกฎหมาย  ที่ยอมรับระบบกรรมสิทธิ์รัฐและกรรมสิทธิ์
เอกชน  มแีนวนโยบายการจดัการปาทีมุ่งสูความเปนอตุสาหกรรม  สวนทนุยดึโครงสราง
ระบบทุนนิยมเปนสําคัญ  ซึ่งโครงสรางเหลานี้ไดมีอิทธิพลตอการกระทําของแตละฝาย
อยางชัดเจน โดยเฉพาะปรากฏชัดเจนเมื่อแตละฝายไดมาปฏิสัมพันธในพื้นที่ปาชุมชน
โคกใหญและปาชุมชนดงเค็ง
 การวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางโครงสรางกับมนุษยผูกระทําการในการ
จดัการปาชมุชนท้ังสองแหง จงึมเีรือ่งของความซบัซอนของอดุมการณ แนวคดิ และระบบ
ตาง ๆ   มากมาย ซึ่งความซับซอนเหลานี้แสดงออกใหเห็นชัดเจนในปฏิบัติการที่คนกลุม
ตาง ๆ เลือกนํามาใชเปนยุทธวิธีในการปฏิสัมพันธระหวางกันและกัน ในบริบทตาง ๆ 
ขามพ้ืนที่และเวลา ซึ่งการศึกษาในมิตินี้ ชวยทําใหเราเขาใจความเชื่อมโยงระหวาง
โครงสรางกับมนษุยผูกระทําการในลักษณะท่ีเปนพลวัตมากขึ้นเร่ือย ๆ  
 จึงกลาวไดวา ปฏิบัติการทางสังคมในการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการ
ปาชุมชนทั้งสองแหง ไมไดหมายถึงปฏิบัติการโดยทั่วไป แตเปนปฏิบัติการเชิงอํานาจ 

เนื่องจากมีนัยของการผสมผสานหลักคิด แนวคิด คุณคา และอุดมการณตาง ๆ ใน
สถานการณทีแ่ตกตางกนั และแฝงดวยนยัของการตอรองเพือ่ใหยอมรบัในความแตกตาง

และเพ่ือปรับเปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูมีสวนเก่ียวของ หรือที่เรียกวา

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งโดยตรงและโดยออม ดังท่ีปรากฏขอคนพบในพื้นที่ปาชุมชนทั้ง

สองแหงดังกลาวมาแลว เมื่อคนหลากหลายกลุมเขามาปฏิบัติการตอสู ตอรองกันทําให
เขาใจไดวา แตละฝายตางยกเอาความคิดในโครงสราง ไมวาจะเปนความรู ความเช่ือ 
หรอือดุมการณในเชิงสถาบัน ซึง่ถือเปนทนุทางสังคมท่ีแตละฝายมอียูแลว มาเปนเคร่ือง

มือในการสื่อสารตอรองกัน และเกิดการเปล่ียนแปลงตามมาในลักษณะที่ตั้งใจใหเกิด
การเปลี่ยนแปล และท่ีไมไดตั้งใจใหเกิดการเปล่ียนแปลง แตก็เกิดตามมาในภายหลัง

ดังปรากฏในขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้
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ขอเสนอแนะ 
 1.  รฐัควรมีการกระจายอํานาจใหชมุชนทองถ่ินจดัการปาในรูปแบบปาชมุชน
ใหมากขึ้น เพราะจากการศึกษาเครือขายปาชุมชนท้ังสองแหงในภาคอีสาน ไดพิสูจนให
เหน็ศกัยภาพของคนในชุมชนรอบปา ทีร่วมกนัจดัการปาทัง้ในระดับชุมชนและเครือขาย
ใหเกดิความสมบูรณได  ถารฐัใหการยอมรับ และสงเสริมสนับสนุนในทิศทางท่ีเหมาะสม  
 2. การตอสูตอรองเชิงอํานาจในการจัดการปาชุมชน สะทอนใหเห็นวา สิทธิ
ชมุชนยงัไมไดรบัการยอมรบัในทางปฏบิตั ิ เนือ่งจากยงัไมมอีาํนาจตามกฎหมาย  ดงันัน้ 
รัฐและชุมชนควรรวมมือในการออกกฎหมายท่ีเปนการยอมรับสิทธิชุมชน โดยเฉพาะ
กฎหมายปาชุมชน 
 3.  การจัดการปาชมุชนไมใชเปนเรือ่งของชุมชนหรือคณะกรรมการปาชมุชน
เพียงฝายเดยีว แตตองอาศัยความรวมมอืจากหลาย ๆ  ฝาย ไมวาจะเปนชาวบาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ดังนั้น การสรางความรวมมือกับกลุมบุคคล  หนวยงาน และองคกรตาง ๆ 
จึงเปนความจําเปน และไมสามารถหลีกเลี่ยงได  เพราะความรวมมือของกลุมบุคคล 
หนวยงาน และองคกร ถอืเปนกลไกทีส่าํคญัท่ีจะทาํใหการจดัการปาชมุชนโคกใหญและ
ปาชุมชนดงเค็งประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืนตอไป 
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