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ทานผูมีเกียรติทุกทาน

ผมมีความยินดีมากที่ไดมาพบกับทุกทาน ณ ที่นี ้ซึ่งไมวาทานจะมาจากสวนไหนของประเทศ
แตเมื่อทานยินดีมารวมกัน ในการสัมมนาครั้งนี้แลว ผมเช่ือวาทานก็คือคนรักปา

ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทานที่ไดรับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ในวันน้ี ท้ังเจาของงาน
เขียน บุคคล และชุมชน  ผมขอเปนตัวแทนของคนรักปาที่เขารวมสัมมนาในวันนี้และคนทั้งประเทศ
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสรางสรรคผลงานและลงมือกระทํ าเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ ใหปายังคงเปนรากฐานของวิถีชีวิตชนบท และเก้ือหนุนชีวิตของเมืองตอไป

ทานคือผูมีบทบาทสํ าคัญ ในการรักษาตนทุนของการดํ ารงชีวิตน้ีเอาไว  และรางวัล “ลูกโลก
สีเขียว” ที่ทุกทานไดรับไป ยอมหมายถึง “ดอกผล” ตอบแทนคุณความดีที่ไดกระท ํามา   ผมหวังวาทุก
ทานจะยึดมั่นและสืบสานงานที่ท ําอยู เสมือนคํ าสัญญาท่ีไมมีใครรองขอหรือบังคับ แตเกิดข้ึนโดย
ความสมัครใจ จากหัวใจที่รักและผูกพันกับผืนปา ใหด ําเนินตอไปตราบนานเทานาน

การสัมมนาในคร้ังน้ี ไดก ําหนดประเด็นคอนขางเจาะจงไปท่ี การเฝาระวังปา   แคดวยความ
มุงหวังที่ยิ่งใหญคือ  สีเขียวของโลกนั้นมิใชเรื่องงายแตก็มิใชวาจะเกิดขึ้นไมได   ซ่ึงกอนอ่ืนเราจะตอง
ทํ าความเขาใจกันกอนวา การเฝาระวังปามิใชเปนยุทธวิธีเดียวที่จะท ําใหมีปาสีเขียวอยูบนผืนโลก  แต



ยังคงตองอาศัยยุทธวิธีอื่น ๆ  ทั้งดานการศึกษาวิจัยการฟนฟ ูและการควบคุมควบคูกันไป แตท่ีตองมา
พูดถึงการเฝาระวังปาในวันนี้นั้น เพราะเราไดละเลยเร่ืองน้ีกันมานาน ที่ผานมาเรามีงานศึกษาวิจัยมาก
มายจะตองหาท่ีเก็บ  มีการปลูกปากันมาหลายป  ใชงบประมาณทั้งของรัฐและเอกชนไปปละหลายสิบ
ลานบาท  เรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปาไมหลายฉบับ ซึ่งไมสามารถที่จะท ําใหมีผลบังคับใชไดอยาง
จริงจัง  แตปาไมของเราก็ยังคงลดลงทุกป

การเฝาระวังปา  ภาษาอังกฤษใชค ําวา Forest Watch น้ัน  มิใชเปนการเฝามองแตเพียงอยาง
เดียว แตผมอยากใหหมายรวมถึง การเฝาระวังปาอยางมีสวนรวมของทุกฝายเพื่อดูแลรักษาใหมีการใช
ประโยชนจากปาอยางสมดุลย

การเฝาระวังปา ยุทธวิธีสูความยั่งยืนของชุมชนและปา  ที่ผมจะกลาวปาฐกถาตอไปนี ้ หลาย
ทานคงตั้งค ําถามอยูในใจแลววาจริงหรือ? ทํ าอยางไร? ใครจะเปนผูเฝาระวัง?  ก็คงจะหนีไมพนเจา
หนาที่ปาไมอีก  และจริงหรือท่ีวา  หากเฝาระวังปาแลว ปาจะตอบแทนคุณตอผูที่ดูแลรักษาอยางไมรู
หมดสิ้น ผมเช่ือวา คํ าตอบและตัวอยางที่ดีก็ไดประจักษแกสายตาทุกทานไปแลวเมื่อสักครู และยังชี้
ใหเห็นวาทั้งนักเขียน นักพัฒนา เจาหนาที่ปาไม ชาวบาน และชุมชน ตางก็คือ พลังในการเฝาระวัง
และรักษาปาดวยกันทั้งสิ้น
 

ที่ผานมาไดมีความพยายามมากมายที่จะผลักดันและเชื้อเชิญใหรัฐ ปรับกระบวนทัศนในการ
จัดการพื้นที่ปา ลดภาระที่เคยแบก ลดอํ านาจที่เคยกุม กระจายไปสูชุมชนหรือบุคคลที่ตั้งอยูใกลชิดกับ
ปา  โดยรัฐเปนเพียงผูสนับสนุนและเสริมสรางพลัง ใหชุมชนมีความเขมแข็งที่จะดํ าเนินรูปแบบใน
การใชประโยชนจากปาไดอยางยั่งยืน ความพยายามเชนนี ้ ก็ไดปรากฏอยางชัดแจงในรัฐธรรมนูญ ที่
ระบุให รัฐมีหนาท่ีตองใหการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่น เขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พรอมกันน้ี
บุคคลและชุมชนก็มีสิทธิในการบ ํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ซึ่งรวมถึงชุมชนดั้งเดิม ก็สามารถมีสิทธิดังกลาวตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนได
เชนกัน ทั้งนี้ใหอยูภายใตหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน   ดังนั้นทุกทานและทุกชุมชน ลวนมีสิทธิและหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ ที่จะตองมีสวนรวมดูแลรักษาปาดวยกันทั้งสิ้น

ในเรื่องของการเฝาระวังปา ผมขอกลาวเฉพาะหลักการ สวนกระบวนการ ยุทธวิธีตลอดจน
การสรางกลไกตาง ๆ ในการประสานความรวมมือหรือสรางเครือขายน้ัน คงเปนประเด็นท่ีเวที
สัมมนาในชวงตอไปของวันนี้และวันพรุงนี ้จะไดรวมคิดรวมทํ ากันตอไป



 
หลักการที่ผมเห็นวามีความส ําคัญ ในการที่จะใหเกิดรูปแบบของการเฝาระวังปาที่สามารถยัง

ผลไปสูการจัดการปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ ในยุคปจจุบันน้ีควรประกอบดวย

ประการแรก  คือ การผสมผสานระหวางองคความรู เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน

ปจจุบันเรามีผลงานการศึกษาวิจัยดานปาไมอยูคอนขางมาก ที่นักวิชาการและนักวิจัย จาก
หนวยงานและสถาบันตาง ๆ ไดต้ังหนาต้ังตาทํ าการศึกษาวิจัยไว โดยยังขาดทิศทาง ขาดการผสม
ผสาน เพ่ือการนํ าไปใชในทางปฏิบัติ ผมเห็นวามีความจํ าเปนท่ีจะตองทํ าการประมวล และสังเคราะห
องคความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยเหลานั้น และก ําหนดทิศทางการวิจัยตอไปใหมีความสอดคลอง
และสนองตอบตอความตองการท่ีแทจริงของประเทศ

สํ าหรับความส ําคัญของเทคโนโลยี ซึ่งผมเห็นวามีประโยชนที่อยากจะกลาวถึงในที่นี ้ คือ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร หรือ GIS (Geographic Information System) และเทคโนโลยี
ภาพถายระยะไกล (Remote Sensing) หรือภาพถายดาวเทียม ซึ่งปจจุบันใชกันอยูในบางหนวยงานเทา
น้ัน อันที่จริงเร่ืองน้ีมิใชเร่ืองใหม แตจะมีสักกี่คนที่เขาใจและรูวาจะสามารถนํ ามาใชใหเกิดประโยชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังปาได  และนอกจากนี้การใชเทคโนโลย ี  การสือ่สารไรพรมแดน
ดวยระบบอินเทอรเนต (Internet) ก็สามารถชวยในการสื่อสาร  การเขาถงึขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและ
กวางขวางมากขึ้น

ดังน้ัน เราจะตองผลักดันและน ําเอาองคความรูใหมและเทคโนโลยีเหลาน้ี  ลงสูพื้นดินลงสู
ระดับรากหญา ถายทอดใหกับประชาชนและชุมชน ที่เราตระหนักและใหความไววางใจวา เขาคือผูมี
บทบาทส ําคัญในการเฝาระวังปา ไดเขาใจและสามารถนํ าไปใชผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น ที่พวก
เขาสั่งสมและสืบทอดกันมาเพื่อการเฝาระวังและดูแลรักษาปาไดอยางสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน

ประการที่สอง  คือ  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ใหสอดคลองกับหลักรัฐธรรมนูญ

ผมมีความเห็นวา ส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีตองเรงรัดดํ าเนินการ  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวมในการเฝาระวังปาและดูแลรักษาปาไดอยางเต็มที ่ รวมถงึการไดประโยชนจากปาดวย
เพราะปจจุบันยังมีกฎหมายและระเบียบขอบังคับอีกหลายฉบับซึ่งก็รวมกฎหมายปาไมดวย ที่ยังไมได
ปรับแกใหสอดคลองกับหลักรัฐธรรมนูญ กฎหมายและขอบังคับไดกลายเปนอุปสรรค ตอการมีสวน
รวมของประชาชนและชุมชน  ปจจัยเหลาน้ีจํ าเปนอยางย่ิงท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไข   ขณะเดียว



กันก็ตองมีการยกรางกฎหมายใหมขึ้น เพื่อรับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนอยางจริงจัง จึงจะ
สามารถบังเกิดผลไดอยางแทจริง

สํ าหรับพระราชบัญญัติปาชุมชนน้ัน จะเปนกฏหมายที่ดีพอหรือไมผมอยากใหพิจารณาหลัก
การและผลประโยชนโดยรวมอยางรอบคอบ อยามองเพียงการไดประโยชนหรือการสูญเสียประโยชน
ของคนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเทานั้น  ผมดีใจที่งานสัมมนาในครั้งนี ้จะไดหยิบยก
ประเด็นน้ีมาอภิปรายกันอีกคร้ัง  แตอยากจะฝากไววายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับ ท่ีจํ าเปนตองมีการ
ทบทวนและพิจารณาใหมวาไดใหสิทธิแกชุมชนในการเฝาระวังปา และไดประโยชนจากปาไดจริง
หรือยัง

ประการสุดทาย   คือ  การสรางความเขมแข็งขององคกร

คํ าวาองคกรในท่ีน้ี ผมหมายถึงองคกรในหลายระดับ แตก็ยังใหความส ําคัญกับองคกรใน
ระดับชุมชนเปนอันดับแรก  ความส ําเร็จในการเฝาระวังปาและดูแลรักษาปา ขององคกรระดับชุมชน
ของเรามีอยูมากมาย ในวันนี้ชุมชนปากาลอ ก็สามารถเปนตัวอยางความส ําเร็จใหแกหลายทานได
ประจักษ

หลายทานคงจะจดจํ ากระแสพระราชดํ ารัส ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีทรงพระ
ราชทานแกเหลาพสกนิกร เร่ืองเศรษฐกิจแบบพอเพียง พออยูพอกนิ และมีความเขมแข็งในการพึ่ง
พาตนเองได ผมคิดวานี่คือคุณสมบัติที่ส ําคัญของผูที่จะท ําหนาที่เฝาระวังปาทั้งหลายคือ ตองมีความ
เขมแข็งในการพึ่งพาตนเอง และมีความพอเพียง

สํ าหรับองคกรในอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีผมเห็นวาจํ าเปนตองริเร่ิมใหมีข้ึนในประเทศเรา คือเครือ
ขายเฝาระวังปา อันจะเปนการประสานความรวมมือขององคกรตาง ๆ เครือขายจะทํ าหนาท่ีเปนฝาย
ประสานเปนศูนยการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาความ
เขมแข็งใหกับองคกรตาง ๆ และสรางใหเกิดพลังทางสังคม ที่จะผลักดันใหการจัดการปาไมของ
ประเทศเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม

การรวมกันและจัดต้ังเครือขายเชนน้ียังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนในบานเรา แตผมอยากจะเลา
ใหฟงเกี่ยวกับเครือขายในตางประเทศซึ่งมีอยูมาก บางเครือขายก็สนใจในประเด็นสิ่งแวดลอมหลาย ๆ
ดาน   อยางเชน กลุม Green Peace บางเครือขายก็จัดต้ังข้ึนเพ่ือทํ างาน และเคลื่อนไหวเฉพาะเรื่องปา
ไม   อยางเชนกลุม RAN หรือ Rainforest Action Network  ส ําหรับกลุม RAN   เปนเครือขายท่ีกอต้ัง



ขึ้นมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘   มีส ํานักงานใหญอยูที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  (San
Francisco, USA)  เปนเครือขายที่มีสมาชิกอยูทั่วโลก มุงมั่นที่จะท ํางานเพ่ือปกปองผืนปาฝนเขตรอน
ทั่วโลก  ผมเห็นวาเปนกลุมที่พัฒนาจนมีความกาวหนา มีความเขมแข็ง มีพลัง มีผลงานเปนที่ประจักษ
และไดรับการยอมรับจากสังคม  โดยเฉพาะการทํ างานเพื่อปกปองผืนปาลุมนํ้ าอะเมซอน ในประเทศบ
ราซิล (Amazon Basin, Brazil)  และผืนปาลุมนํ้ าคองโก ประเทศแอฟริกา (Congo Basin, Africa)  ดวย
ใชวิธีการระดมความรวมมือของคนในทองถิ่น ในการรวมพิทักษปาของทองถิ่น โดยมีเพื่อนสมาชิก
ท่ัวโลกเปนแนวรวม

ผมคิดวาถึงเวลาแลวที่รูปแบบความรวมมือตาง ๆ จะเกิดขึ้นในบานเราเพราะแตละองคกรไม
สามารถท ํางานไดอยางโดดเด่ียว เพียงแตความรูสึกรักและหวงแหนปาก็ไมเพียงพอในการรักษาปา จะ
ตองอาศัยการกระทํ า อาศัยพลังแหงการรวมมือรวมใจและประสานสามัคคี ดังเชน  กระแสพระราช
ดํ ารัสขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานแกพสกนิกร เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ที่ผานมานี ้พระองคทรงยํ ้าถึงความส ําคัญของความพรอมเพียงเปน
น้ํ าหน่ึงใจเดียวกัน ใหด ํารงอยูในคุณธรรมของความมีเมตตา หวังดีใหกัน เพราะคนท่ีมีไมตรีตอกันจะ
คิดอะไรก็คิดในทางสรางสรรค มีคุณประโยชนเกื้อกูลกัน หากกระท ําไดเชนน้ีม่ันใจไดวาเราจะ
สามารถรักษาประเทศชาติและความเปนไทยของเราไดอยางยืนยาว

แนวพระราชดํ ารัสนี้คนไทยทุกคนสามารถน ํามาปรับใชใหเกิดคุณ ในการดํ าเนินชีวิตหรือใน
การทํ างานไดทุกประเภท รวมถึงการเฝาระวังปาและดูแลรักษาปาดวยเชนกัน ซึ่งไมสามารถสํ าเร็จได
ดวยกํ าลังคนเพียงไมกี่คน หรือเพียงไมกี่องคกร แตยังตองอาศัยพลังแหงความสามัคคีของคนทั้ง
ประเทศ โดยมีเมตตาธรรมเปนท่ีต้ัง ท้ังความเมตตาระหวางเพ่ือนมนุษย และความเมตตาตอสรรพชีวิต
และสิ่งแวดลอม

ที่ผานมา เราก็ไดมีโอกาสรวมประสานความรวมมือในการท ํางาน ระหวางรัฐและราษฎร ดวย
ความมุงมั่นและเปาหมายเดียวกัน  คือตองการคืนผืนปาใหแผนดิน  ภายใตโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี ๕๐ ที่มีกรมปาไม
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนแกนนํ า   มีภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาตลอด
จนพลังประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ   เพ่ือดํ าเนินการปลูกและฟนฟูสภาพปา เพื่อถวายเปน
ราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสอันเปนมหามงคลดังกลาว มาต้ังแต
ป พ.ศ. ๒๕๓๗   จนถึงปจจุบัน



นับเปนเร่ืองที่ดี ที่หนวยงานหลักในโครงการดังเชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือ
ปตท. ไดรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณดานการจัดการทรัพยากรปาไมมาอยางตอเน่ือง ส ําหรับในคร้ังน้ีการยกประเด็นเร่ือง
ความสํ าคัญของการเฝาระวังปามาพูดคุยกัน ผมก็คาดหวังที่จะเห็นความสํ าเร็จของการสมัมนา  มีแนว
ทางการเฝาระวังปาแบบมีสวนรวม ที่สามารถน ําไปสูการปฏิบัติไดจริง มีกลุมเครือขายเฝาระวังปา เกดิ
ขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพื่อรวมจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศใหยั่งยืนสืบไป

การเฝาระวังปาแบบมีสวนรวม จึงเปนความทาทายของทุกทาน เปนเคร่ืองพิสูจนถึงพลังของ
ชุมชน เปนนิมิตหมายที่ดีแหงความรวมมือรวมใจ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
และจะเปนเครื่องชี้วัดภาวะความอยูรอดของผืนปาและสังคมไทย

สุดทายนี ้ ผมหวังวา ท้ังรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” และกิจกรรมการสัมมนาเร่ือง “การเฝาระวัง
ปา เพื่อโลกสีเขียว” ในคร้ังน้ี  จะเปนพลังกระตุนใหเกิดการประสานความรวมมือ จุดประกายความ
คิดและปลุกจิตส ํานึก ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม หากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและความทรุดโทรมทางสังคม จะริดรอนกํ าลังใจหรือสงผลใหผูที่คอยพิทักษรักษาและเฝา
ระวังปาตองทอแทสิ้นหวังไปบาง  ผมเปนอีกคนหน่ึงท่ีพรอมจะเปนกํ าลังใจและยืนหยัดเคียงขางพวก
ทานทั้งหลาย
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