
                

ปาฐกถาพิเศษ
เร่ือง  ธรรมรัฐกับการจัดการปาไมไทยใหย่ังยืน

โดย นายอานันท ปนยารชุน
ประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทย

พิธีเปดงาน “ปาเฉลิมพระเกียรติ:  ปาย่ังยืน”
จัดโดย  กรมปาไม

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย
วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑

ณ อาคารสํ านักงานใหญ  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ทานผูมีเกียรติทุกทาน

ผมมีความยินดีมากที่ไดมาพบกับทุกทานในวันนี ้และจะดีใจเปนอยางยิ่ง  ถาหากการประชุม
คร้ังน้ีจะมีผลใหเกิดมีการผลักดันใหการจัดการปาไมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ี  ส ําหรับสิ่งที่ผมจะพูด
ตอไปน้ี  นับเปนเร่ืองท่ีมีความสํ าคัญตอทุกทาน ซึ่งผมถือวามีหนาที่และสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
ปาไมของประเทศ  ไมวาทานจะเปนผูซึ่งเกี่ยวของโดยหนาที่รับผิดชอบของการงาน หรือโดยหนาท่ี
ของประชาชนตามท่ีระบไุวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม

เมื่อพูดถึงเร่ืองของการจัดการปาไมก็จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึงเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับสังคม  เน่ืองจากระบบการจัดการปาไมของเราน้ันผูกติดอยูกับระบบการเมืองการปก
ครองอันเปนรอยตอของความสัมพนัธระหวางรัฐและสงัคม  ดังน้ันการท่ีจะร้ือหรือเปล่ียนแปลงระบบ
การจัดการปาไมที่ด ําเนินการโดยรัฐมากวา ๑๐๐ ป นั้นก็ไมใชเรื่องที่จะท ํากันไดงาย ๆ

การจัดการปาไมแบบรวมศูนยของรัฐ

ในอดีต ส ําหรับประเทศมหาอํ านาจตะวันตกน้ัน ปา  คือ แหลงรายไดหลักของรัฐ ที่สามารถ
ตอบสนองงบประมาณประจํ าปของรัฐไดตอเน่ือง  ปาจึงถูกจัดการโดยการแบงพื้นที่ปาออกเปนแปลง
ขนาดเทา ๆ กัน จํ านวนแปลงจะขึ้นอยูกับจํ านวนปท่ีคาดวาไมน้ันจะโตพอท่ีจะตัดขายได  เมื่อมีการลา



                

อาณานิคมในชวงศตวรรษท่ี ๑๖ - ๑๗  ความคิดในการจัดการปาไมในลักษณะนี้ไดแผขยายเขาสู
ประเทศตาง ๆ ในแถบอเมริกาใต แอฟริกา และเอเซีย  ซ่ึงเปนดินแดนของปาฝนเขตรอนของโลกท่ี
อุดมสมบูรณ และเต็มไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ในกรณีของประเทศไทยนั้น  เมื่อเริ่มของยุคการจัดการปาไมสมัยใหมคือ พ.ศ. ๒๔๓๙ น้ัน
มร. เอช.  สเลด  (Mr. H. Slade:  อธิบดีกรมปาไมคนแรกของไทย)  ไดมีจดหมายตั้งขอสังเกตความบก
พรองของการจัดการปาไมของไทย ถึงสมเด็จกรมพระยาด ํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยไววา

๑)! การปาไมทั้งหมดอยูในความยึดถือครอบครองของเจานายเจาของทองที่แทนที่จะไดอยู
ในความดูแลและควบคุมของรัฐบาลกลาง และ

๒)!การทํ าปาไมเทาที่เปนอยูนั้นยังไมเปนระเบียบที่ถูกตอง  กลาวคือ ขาดหลักการเกี่ยวกับ
การคุมครองรักษาปาไมใหอํ านวยผลอยางถาวร

ขอสังเกตดังกลาวน้ีแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปาของ
มหาอํ านาจตะวันตกตอนโยบายและการจัดการปาไมของประเทศไทย  กลาวคือ ปาไมเปนของรัฐและ
ปาไมเปนแหลงรายไดที่สํ าคัญของรัฐดวย

ดังน้ัน การรวมศูนยเพื่อจัดการปาไมโดยรัฐ  ก็คือภาพสะทอนของการปฏิรูปการปกครองของ
รัฐที่รวมศูนยอ ํานาจการคลัง และการปกครองเขาสูสวนกลาง  สรางระบบราชการสมัยใหม (Modern
Bureaucracy) และกองทัพประจํ าการ (Regular Army) ขึ้นมา  ซึ่งทายที่สุดก็มีผลท ําใหความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับสังคมเปลี่ยนไป โดยรัฐเปนฝายลอยตัวข้ึนอยูเหนือสังคมกลายเปนองคกรจัดต้ังของเจา
หนาท่ีประจํ าการ (Career Officials)  ซึ่งรวมกันใชอํ านาจปกครองสังคมตามบรรทัดฐานท่ีสรางข้ึน
ใหม โดยผานกระบวนการทางกฎหมาย ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐ  สมบูรณาญาสิทธ-ิ
ราชยสูยุคประชาธิปไตย  รัฐก็ย่ิงผนวกเอาหนาท่ีในการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การ
บริการสังคม  รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขามาเปนหนาท่ีหลักของรัฐ  ท ําใหบทบาทและ
หนาท่ีของรัฐเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก

จุดจบของปา และการปรับตัวของรัฐและสังคม



                

ในการจัดการปาไมภายใตการควบคุมและการใชประโยชนจากรัฐตลอด 100 กวาปที่ผานมา
มีผลใหพื้นที่ปาไมของประเทศ มีแนวโนมลดลงเร่ือย ๆ จนเกือบจะเรียกไดวาอยูในขั้นวิกฤติใน
ปจจุบัน  การลดลงของพื้นที่ปาไมอยางมากมายนี้ยอมสะทอนถึงความไรประสิทธิภาพของรัฐในการ
จัดการปาไม และอาจจะกลาวไดดวยวาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน ดิน น้ํ า และทรัพยากร
ชายฝงทะเลก็อยูในสภาพคลายคลึงกัน  ระบบการจัดการปาไมเทาที่ผานมาจึงถือไดวาลมเหลว

จากความลมเหลวดังกลาวนี ้ จึงไดเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ส ําคัญข้ึน  โดยในยุคเทคโนโลยี
การสื่อสารนี ้ประชาชนไดมีการรับรูขอมูลขาวสาร ไดรับบทเรียน และรับทราบทางออกในการแกไข
ปญหาตาง ๆ มากขึ้น “ภาคสังคม”  ซึ่งเคยเฉื่อยชาจึงถูกกระตุนและไดมีความตื่นตัวมากขึ้นตามล ําดับ
เร่ิมตนจากภาคเอกชน (Private Sector) ที่เขาไปมีบทบาทในโครงสรางการตัดสินใจของรัฐ  การกอ
กํ าเนิดขององคกรอาสาสมคัรเอกชน (Voluntary Association) และหรือองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
จนเกิดเปนเครือขายที่สามารถเชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็วและใกลชิดดวยระบบการติดตอสื่อสาร ตัว
อยางที่เห็นไดก็คือ ประชาชนจ ํานวนมากไดลุกขึ้นมารับผิดชอบตอตัวเองในการแสดงออกมาซึ่งสิทธิ
และหนาท่ีโดยการรวมตัวกันเปนกลุมตาง ๆ เปนกลุมออมทรัพย และกองทุนชุมชน  ที่สามารถจัด
สรรผลประโยชนเพือ่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของชุมชน ยิ่งไปกวานั้น ประชาชน
ยังมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีผานมาดวย

ในขณะเดียวกัน กระแส  “ประชาสังคม” (Civil Society)  ก็เปนแรงกระตุนที่ผลักดันใหภาค
สังคม มีบทบาทและมีสวนรวมกับรัฐมากขึ้น ถือไดวาประชาสังคมเปนการเคลื่อนไหวที่มีสวนในการ
จํ ากัดขอบเขตอํ านาจรัฐ ลดภาระหนาท่ีของรัฐ และเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะใน
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

บทบาทของประชาชน ชุมชน และองคกรเอกชนในรูปแบบตาง ๆ นั้นจะมีมากขึ้นอยางแน
นอน รัฐธรรมนูญฉบับใหมก็มีแนวทางท่ีชัดเจนในเร่ืองน้ี

ในโอกาสน้ี จะขอสรุปถึงบางประเด็นและบางมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี ที่ใหความ
ส ําคัญกับสิทธิและหนาที่ของประชาชนและชุมชน

ประการแรก
ในดานสิทธิและหนาที่ของประชาชนและชุมชน  ไดระบุไวชัดเจนวา



                

- บุคคลมีสิทธิที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํ ารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (มาตรา ๕๖) และส ําหรับบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมก็มี
สิทธิดังกลาวตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนเชนกัน รวมทั้งสิทธิอนุรักษและฟนฟู
จารีต ประเพณ ี ศิลปและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (มาตรา ๔๖)

นอกจากน้ี  บุคคลยังมีสิทธิไดรับขอมูล คํ าชีแ้จงเหตุผลจากหนวยงานของรัฐและมีสิทธิเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสํ าคัญอื่นที่เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นกอนที่จะมีการอนุญาต หรือ
ดํ าเนินการ (มาตรา ๕๙)  และมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น หากไม
ปฏิบัติตามหนาที่ในการคุมครองสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประการที่สอง
ในดานหนาท่ีของรัฐ ก็ไดระบุไววา

-! สํ าหรับหนาท่ีของรัฐน้ัน จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน
บํ ารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
ตลอดจนควบคุมและก ําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (มาตรา ๗๙)

-! สวนองคกรทองถ่ินก็มีอํ านาจหนาท่ี ในการสงเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคณุ
ภาพสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที ่(มาตรา ๒๙๐)

จะเห็นไดวา สิ่งที่ประชาชนและชุมชน รวมท้ังองคกรทองถ่ินไดมาน้ัน มีทั้งสิทธิและหนาที่
ซ่ึงถือไดวาเปนการไดมาเพราะการเรียกรอง และเปนความพยายามของหลาย ๆ ฝายที่พยายามผลักดัน
ใหเกิดการปฏิรูประบบการบริหารจัดการของรัฐ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และองคกรทอง
ถิ่น ไดรับสิทธิและอํ านาจในการคุมครอง การรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ แตก็
อยากจะชี้ใหเห็นวาหากประชาชนเองยังไมพัฒนาตนเอง ขาดความส ํานึกและความเขาใจ และขาด
ความรับผิดชอบ โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการปาไมใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนคงจะ
เกิดขึ้นไมได

ธรรมรัฐกับการจดัการปาไมไทย



                

แนวคิดของ  “ธรรมรัฐ” (Good Governance) ท่ีมุงเนนใหเกิดรัฐท่ีเปนธรรมน้ี ไดมีการกลาว
ถึงกันมากในปจจุบันนี ้หากจะใหชี้แจงถึงองคประกอบกันอีกครั้งหนึ่งนั้น ขอสรุปวา จะตองประกอบ
ดวย  (๑) ความรับผิดชอบและความมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได  (๒) การมีสวนรวมของประชาชน
(๓) ความสามารถที่จะคาดการณได  (๔) ความโปรงใส และ  (๕) ความเช่ือมโยงระหวางองค
ประกอบทั้งสี่ขางตน และขอเพิ่มเติมอีกบางประการที่คิดวาธรรมรัฐจะขาดเสียไมได นั่นก็คือ การมี
ระบบกฎหมายที่มีความยุติธรรมตอทั้งสังคม และปจเจกบุคคล และจะตองมีผูใชกฎหมายที่มีคุณธรรม
จึงจะเห็นไดวาธรรมรัฐจะเกิดข้ึนไดน้ัน นอกจากการมีรัฐบาลและระบบการบริหารท่ีดีแลว  จ ําเปนจะ
ตองมีองคประกอบของภาคสังคมที่มีคุณภาพและมีความเขมแข็งดวย  ซ่ึงในเร่ืองน้ี รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมจะมีสวนเปนอยางมากเพราะไดใหทั้งอํ านาจและหนาที่แกประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะใน
เร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรปาไมดวย  ดังน้ัน จึงอยูที่เราในฐานะประชาชน
จะลุกขึ้นมารวมพลังกันเพื่อชวยปฏิรูปสังคมใหเกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป

ในสถานการณปจจุบัน คงไมมีความจ ําเปนอีกตอไปที่จะถกเถียงกันวา ธรรมรัฐจะรักษาและ
คุมครองทรัพยากรปาไมของประทศไดหรือไม   เพราะที่ผานมา การท่ีมีรัฐทํ าหนาที่เปนเจาของปาไม
และพยายามจัดการปาไมเพื่อผลประโยชนของประเทศชาต ิ แตก็ประสบความลมเหลวและยังไดสราง
ปญหาที่ซํ้ าซาก และยุงยากมานาน  ซึ่งสาเหตุที่ส ําคัญอยางหนึ่งก็คือ ระบบการจัดการปาไมที่ขาดประ
สิทธิภาพ และขาดความโปรงใส รวมทั้งปญหาคอรัปชั่นซึ่งดูเหมือนจะไมยอมเหือดหายไปจากสังคม
ไทย  ดังน้ัน จึงถึงเวลาแลวที่ตองยอมรับวา ธรรมรัฐมิใชเปนเพียงแนวคิดหรืออุดมการณเทาน้ัน แตจะ
ตองเปนแนวปฏิบัติที่จํ าเปนที่จะตองใหเกิดขึ้นใหไดในระบบโครงสรางของการจัดการปาไมของ
ประเทศ

สิ่งที่เราจะตองพยายามใหเกิดขึ้นใหไดก็คือ การจัดการปาไมที่อาศัยความรวมมือกันระหวาง
ประชาชน ชุมชนกับรัฐ คือประชารัฐ และจะตองปฏิรูปและโครงสรางการจัดการปาไมใหมีความชัด
เจน ดวยเหตุดวยผล ดวยวิสัยทัศนที่มองไปถึงอนาคตของลูกหลาน และที่ส ําคัญจะตองเปนระบบท่ี
เอ้ือตอการรวมทํ าและการตรวจสอบซึ่งกันและกันได บนหลักวิชาการของการจัดการปาไมที่ยั่งยืน
บนผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกประเทศชาต ิทั้งในดานชีวภาพ กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม

ผมอยากจะเรียนวาในดานการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีสํ าคัญมากนั้น  มิได
จํ ากัดอยูที่ปจเจกชนเทานั้น แตยังมีองคกรเอกชน กลุมชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งหนวยธุรกิจเหลานี้ลวนถือ
ไดวา  เปนรากฐานของธรรมรัฐท้ังส้ิน ยิ่งไปกวานั้น ยังจํ าเปนที่จะตองมีการสรางกระแสประชาสังคม
(Civil Society) ใหเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการปาไมดวย  ซ่ึงอาจจะเร่ิมตนจากหมูบาน หรือชุมชน



                

เล็ก ๆ จนขยายและใหเกิดเปนเครือขายที่กวางขวางตอไป เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นไดก็จะชวยเสริมสรางใหเกิด
ธรรมรัฐในการจัดการปาไมที่ยั่งยืนได

ผมอยากจะเนนดวยวา การมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดขึ้นไดอยางกวางขวางและยั่งยืน
น้ัน จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางสิ่งจูงใจใหแกชาวบาน หรือประชาชน จะเปนในรูปแบบของผลตอบ
แทนที่เปนรายไดหรือตัวเงิน หรือการเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชน เพราะจะเปนไปไดยากที่ผูที่ยังมี
ปญหาเรื่องปากทอง หรือไมมีอะไรจะกินจะมารวมคิดรวมทํ าในการอนุรักษปาไม

เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ผมจะขอยกตัวอยางโครงการพระราชดํ าริโครงการหน่ึงท่ีเชียงใหม ซึ่งไดไป
พบเห็นมาและเกิดความประทับใจมาก คือ ศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราช
ด ําริ โครงการนี้มุงศึกษาการพัฒนาปาไมในพื้นที่ตนนํ ้าล ําธารโดยหลักการวา “ตนทางเปนการศึกษา
ดานปาไม ปลายทางเปนการศึกษาดานประโยชนท่ีจะเกิดกับราษฎรอยางแทจริง”  ส ําหรับงานดาน
การปาไมนั้นก็มีการศึกษาวิจัยแบบครบวงจร ต้ังแตการปองกันพ้ืนท่ี การปลูกและการบ ํารุง รวมถงึ
การวิจัยดานสัตวปา และดานการอนุรักษดินและนํ ้า สวนงานอีกดานหนึ่งซึ่งก็ถือวามีความส ําคัญเปน
อยางยิ่ง ก็คืองานดานการสนับสนุนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยเฉพาะดานการจาง
งาน  สรางรายไดใหแกชาวบาน ไมวาจะเปนดาน พืช สัตว และการประมง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนโดยรอบของศูนยฯ  จนในปจจุบันประชาชน   มีความอยูดีกินดี มีอาชีพที่มั่นคง และไมตองบุก
รุกทํ าลายปา  แตมีสวนชวยดูแลรักษาปาใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ผมมีความประทบัใจในโครงการพฒันาหวยฮองไครก็เพราะเช่ือวา ส่ิงท่ีเราควรจะทํ าในการ
จัดการปาไมที่ยั่งยืน ก็คือการปกปองรักษาและฟนฟูปาไมที่เรามีอยูในปจจุบัน ปาที่เหลืออยูนี้มีความ
สํ าคัญตอสภาวะสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะสวนใหญเปนปาในพ้ืนท่ีตนน้ํ า การท่ีจะ
รักษาปาดังกลาวน้ีไดก็ตองอาศัยความรวมมือของชาวบาน และชาวบานจะรวมมืออยางจริงจังก็ตอเม่ือ
เรามีสิ่งตอบแทนที่จะทํ าใหเขามีอยูมีกินโดยไมจํ าเปนตองไปเบียดเบียนปา

แตโครงการปลูกตนหรือปลูกปาก็ไมใชวาจะไมมีความส ําคัญ อยางไรก็ตาม บทเรียนในอดีตท่ี
ช้ีถึงขอบกพรองในเร่ืองน้ีมีอยูมาก ผมจะไมกลาวถึงรายละเอียด เพียงแตอยากจะชี้วาไดมีการปรับปรุง
แกไขกนัมาโดยตลอด ความพยายามครั้งใหญที่เกิดขึ้น ก็คือ โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกยีรติฯ
ซึ่งถือเปนการปฏิรูประดับปฏิบัติการครั้งส ําคัญ โดยรัฐเองไดเปล่ียนบทบาทจาก ผูปฏิบัติและผูหยิบ
ย่ืน (Provider)  มาเปน ผูสนับสนุน (Supporter) โดยสรางทางเลือกและสรางการมีสวนรวมใหกับ
ประชาชน สิ่งที่นาปรารถนาที่สุดคือ รัฐตองปรับบทบาทมาเปน ผูเสริมสรางพลัง (Empower)   ซึ่งถือ
เปนการกระจายอํ านาจและจะเสริมสรางพลังใหองคกรประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของใหเขามามีสวน



                

รวมในการจัดการปาอยางจริงจัง  และในที่สุดก็จะเกิดเปนพลังทางสังคมโดยรัฐไดเปนเพียงผูใหการ
สนับสนุนในดานการใหความรูและค ําแนะนํ า  การจัดเตรียมกลาไม และการลดหยอนภาษีสํ าหรับ
ภาคเอกชนที่เขามาสนับสนุน ดังน้ัน ภาคสังคมที่ไมคอยมีบทบาทและปลอยใหรัฐจัดการปาไมโดย
ลํ าพังก็เริ่มเขามามีสวนรวมมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการทีภ่าคธุรกิจเอกชนเขามาใหการสนับสนุนเงิน
งบประมาณ และภาคประชาชนเองก็เขามามีสวนรวมในการปลูกและดูแลปาในพื้นที่ปาทั่วประเทศ
อยางไรก็ตาม รูปแบบของการจัดการปาไมเชนนี้ก็ยังคงประสบปญหาการดํ าเนินการ และเทาที่ผานมา
ก็มักจะไมเปนไปตามเปาหมายที่ก ําหนดไว

ไมวาจะจัดการปาไมในลักษณะไหนก็ตาม สิ่งที่เราจะตองใหความส ําคัญก็คือ บทบาทและ
ความรวมมืออยางจริงจังและยั่งยืนของประชาชนและชุมชน เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไดจะตองอาศัยเครื่องมือ
ทางกฎหมายเขามาชวยดวย น่ันคือ เราจะตองชวยกันผลักดันพระราชบัญญัติปาชุมชนใหออกมาให
ได การเคลือ่นไหวเร่ืองพระราชบัญญัติปาชุมชนในชวง ๓ ปที่ผานมา ถือเปนการปฏิรูปในระดับ
นโยบาย ท่ีเปนกระบวนการหน่ึงของการพัฒนาประชารัฐท่ีชัดเจน ในปจจุบันรางพระราชบัญญัติน้ีได
ผานการตีความจากสํ านักงานกฤษฎีกาไปแลว และอยูในขั้นตอนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณจะ
ตองนํ าเสนอแกคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอมติเห็นชอบจาก ครม. จึงจะใชเปนกฎหมายตอไปได กรณีของ
กฎหมายฉบับนี้ถือเปนความพยายามที่สรางสรรค และเปนแนวดํ าเนินการใหมในการท ํารางกฎหมาย
โดยในกระบวนการรางพระราชบัญญัติน้ัน ภาครัฐโดยกรมปาไม และคณะกรรมการนโยบายกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาค (กนภ.)  ซึ่งมีส ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนเลขานุการ ไดเปดใหมีการรับฟงความเห็นจากสาธารณะ หรือทํ าประชาพิจารณอยางกวางขวาง
เพื่อจัดทํ ารางพระราชบัญญัติปาชุมชน เนื้อหาที่ปรากฏในรางกฎหมายนั้นไดแสดงใหเห็นความ
พยายามที่จะท ําใหเกิดความรวมมือในการจัดการและดูแลปา ตลอดจนการตรวจสอบการทํ างาน
ระหวางภาครัฐและภาคสังคมอยูในเกือบทุกมาตรา เมื่อกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้น นาจะคาดหวังไดวาการ
จัดการปาไมที่ยั่งยืนโดยประชาชนและชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริงจะประสบผลส ําเร็จไดในเวลาอัน
รวดเร็ว

รูปธรรมของความรวมมือของหลาย ๆ ฝายที่เกิดขึ้นนี้อาจไมใชสิ่งที่จะน ํามาใชยืนยันวา “ปา”
จะไมถูกทํ าลายลงไปอีก แตสิ่งที่จะยืนยันไดก็คือสังคมจะมีกระบวนการจัดการปญหาอยางมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น มีกลไกการแกไขปญหาที่ใชปญญาและใชความรวมมือกันมากกวาการใชก ําลังและใช
อํ านาจอยางที่เคยเกิดขึ้น

อยางไรก็ตาม คงจะตองระลึกไวเสมอวา ธรรมรัฐ จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเองหากไมไดรับ
การสนับสนุนจากภาคสังคม หรือจากประชาชนและชุมชน ซึ่งในที่สุดแลว “รัฐจะเปนธรรม” หรือ



                

“ภาคสังคมจะเขมแข็ง” ไดน้ันยอมมิอาจเกิดข้ึนไดจากการเพอฝน และยอมมิใชจะอยูแตในภาวะแหง
อุดมคติ หรืออุดมการณของใครคนใดคนหน่ึง หรือของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่ง หากแตจะตองเปน
“จิต” และ “วิญญาณ” ที่แทรกเขาไปในวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติของทุกคน และทุกหมูเหลาที่เกี่ยวของ
ธรรมรัฐจะตองเกิดใหได เพื่อการจัดการปาไมที่ยั่งยืน และเพื่อความอยูรอดของสังคมไทย
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