
การจัดการร่วมในพื้นที่ต าบลบ้านหลวง กับการสร้างกติกาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 

ความรู้ดั้งเดิมเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า หากปล่อยให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ถูกใช้ไปโดยไม่มีการควบคุมจากรัฐ หรือมีการมอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรนั้นให้แก่เอกชน 

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะถูกใช้จนหมดสิ้นเพราะไม่มีใครสนใจดูแลรักษา และผู้ใช้แต่ละคนก็จะพยายามใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นให้มากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ เพราะไม่รู้ว่าหากเฝ้ารอถึงอนาคตแล้ว วันข้างหน้าจะมี

ทรัพยากรนั้นให้ใช้ประโยชน์อีกหรือไม่ แนวคิดนี้เรียกสั้นๆว่า “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม ” (The 

tragedy of the commons) ผู้ที่น าเสนอแนวคิดนี้จนเป็นที่สนใจและอ้างอิงกันอย่างกว้างขวางคือ Garrett 

Hardin ในปี 1968 Hardin ยกตัวอย่างคลาสสิกของกรณีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้ 

(Open access to all) หลักการเบื้องต้นของเรื่องนี้ก็คือ คนเลี้ยงสัตว์แต่ละคนจะได้ประโยชน์โดยตรงจากทุ่ง

หญ้า แต่จะต้องแบกรับต้นทุนจากการให้สัตว์เข้ามากินหญ้ามากเกินไปในภายหลัง เพราะทุ่งหญ้าเสื่อมสภาพ

ลงจากการถูกใช้ประโยชน์ ซึ่งคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าวเท่าๆ กัน   ฉะนั้น หากเราสมมติว่า

คนเลี้ยงสัตว์มีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์ ก็ย่อมน าสัตว์เข้ามากินหญ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่ทุ่ง

หญ้าจะเสื่อมโทรมลง ท้ายที่สุด ทุ่งหญ้าก็ถูกใช้ประโยชน์เกินศักยภาพที่ทุ่งหญ้าจะรับไหว และเสื่อมสภาพลง

อย่างรวดเร็วเกินควร2 แนวคิดท่ีส าคัญในการก าหนดแนวทางในการดูแลรวมไปถึงจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่

มีผลต่อการก าหนดทิศทางคือ การแทรกแซงและควบคุมจากภายนอก ผ่านกลไกอย่างน้อยสองประการ คือ  

1) การดูแลควบคุมโดยตรงจากรัฐ ซึ่งการควบคุมโดยรัฐนั้นมาจากความเชื่อที่ว่าหากเราปล่อยให้

ปัจเจกชนผู้ใช้ทรัพยากรท าการใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการควบคุม ทรัพยากรจะถูกใช้จนหมดสิ้น ฉะนั้น รัฐควร

จะมีบทบาทเป็นแรงบังคับจากภายนอกให้ปัจเจกชนเลือกทางเลือกที่ถูกต้องและลงโทษหากมีการท าผิดกติกา 

อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้อยู่บนฐานความเชื่อว่ารัฐมีข้อมูลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้กฎกติกาได้อย่างแม่นย า

และท่ัวถึง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะรัฐค่อนข้างอ่อนประสิทธิภาพในการบังคับใช้กติกา 

และในบางกรณีกลับลงโทษคนที่ท าตามกติกา ในขณะที่ไม่สามารถจับและลงโทษคนที่ไม่ท าตามกติกาได้ 

ท้ายที่สุดแล้วจึงไม่มีคนท าตามกติกาและทรัพยากรก็ตกอยู่ในสภาพเปิดกว้าง ไม่มีกรรมสิทธิ์ และจบลงด้วย

โศกนาฏกรรมข้างต้นเช่นเดิมหรือ  
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2) การให้สัมปทานกับเอกชน ก็คือ การที่รัฐแก้ปัญหาของทรัพยากรร่วมโดยการท าให้กลายเป็นสินค้า

เอกชนโดยการมอบสิทธิ์ให้แก่เอกชนหนึ่ง (บุคคล หรือบริษัทเอกชน) ให้ท าการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาไป

เลย โดยเชื่อว่าเมื่อกลายเป็นสินค้าของเอกชนแล้ว เอกชนจะมีแรงจูงใจในการดูแลรักษาระบบทรัพยากรนั้นให้

อยู่ในสภาพดี การให้สัมปทานมีข้อดีตรงที่ตัดปัญหาของทรัพยากรร่วมไปได้ แต่ข้อเสียคือ หากธรรมชาติของ

ทรัพยากรร่วมมีความไม่แน่นอน ก็เป็นหน้าที่ของเอกชนที่จะต้องแข่งกับธรรมชาติแทน เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ถูกแบ่งเป็นสองส่วนให้คนเลี้ยงสัตว์แต่ละคน แต่ทุ่งเลี้ยงสัตว์นี้บางฤดูฝั่งหนึ่งมีหญ้า ฝั่งหนึ่งแห้งแล้งสลับกันไป 

ถ้าปีไหนรายใดโชคร้ายที่พ้ืนที่ของตนแห้งแล้งก็อาจขาดทุนจนไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อีก นอกจากนี้ 

ประสบการณ์จริงในประเทศต่างๆ ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การให้สัมปทาน หรือแม้แต่การดูแลโดยรัฐเอง ก็ไม่ได้

ช่วยให้การอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด 

ในงานของ Elinor Ostrom ได้ท้าทายองค์ความรู้ดั้งเดิมท่ี Garrett Hardin ได้เสนอไว้ ซึ่ง Ostrom 

เห็นว่าสภาพความเป็นจริงเชิงประจักษ์แตกต่างอย่างมากกับองค์ความรู้ดั้งเดิมเพราะองค์ความรู้ดั้งเดิมนั้นมีข้อ

สมมติเก่ียวกับปัจเจกชนและสถานการณ์ที่ปัจเจกชนเผชิญที่แคบเกินไป กล่าวคือ ผู้ใช้ทรัพยากรอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง Ostromได้แสดงให้เห็นว่าระบบกรรมสิทธิ์ชุมชน

สามารถจัดการทรัพยากรร่วมได้ส าเร็จโดยปราศจากการควบคุมโดยอ านาจจากส่วนกลางหรือการท าให้

ทรัพยากรร่วมกลายเป็นทรัพย์สินเอกชน  งานของ Ostrom ได้พยายามค้นหา  กฎ กติกา สากล บางประการ 

จาก กรณี ศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจ  และหาลักษณะร่วมในเชิงสถาบันของชุมชน  ผู้ใช้ทรัพยากรที่ประสบ

ความส าเร็จในการจัดการทรัพยากร  ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและยั่งยืน  ลักษณะร่วมที่ว่านี้  เรียกว่า หลักการ

ออกแบบกติกา (Design Principle) หลักการออกแบบกติกา มีทั้งสิ้น 8 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก  ความชัดเจนของขอบเขต  (Boundaries) ขอบเขต ในที่นี้ มี 2 ส่วน คือ 1) ขอบเขต

เกี่ยวกับผู้ใช้คือ  ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรสามารถแยกแยะกันเองในชุมชนได้ว่าใคร

คือคนที่มีหรือไม่มีสิทธิ์ในทรัพยากรนั้น และ 2) ขอบเขตของทรัพยากรคือ  ทรัพยากรที่ถูกจัดการนั้นมีขอบเขต

ชัดเจน สามารถแยกแยะได้  ระหว่างขอบเขตของระบบ  ทรัพยากรที่ชุมชนดูแลกับระบบนิเวศเชิงสังคมที่ใหญ่

กว่านั้น 

ประการ ที่สอง ความสอดคล้อง  (Congruence) มี 2 ส่วน เช่น กัน คือ 1) ความสอดคล้อง  ระหว่าง

กติกาว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบ ารุง  รักษาระบบทรัพยากร  กับ เงื่อนไข ทางสังคมและ



สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่2) ความสอดคล้องกันระหว่าง  ประโยชน์ที่สมาชิกจะ  ได้ต้อง สอดคล้องกับต้นทุนที่ลง  ไป

ด้วย 

ประการที่ สาม คน ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลจากการจัดการทรัพยากรมีสิทธิร่วมตัดสินใจ  และ ปรับปรุง 

กฎกติกา ในการจัดการทรัพยากร (Collective Choice Arrangements) 

ประการที่ สี่ การสอดส่องดูแล  (Monitoring) มี 2 ส่วน ดังนี้ คือ 1) มีการสอดส่อง  ดูแล พฤติกรรม

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการบ ารุง รักษา ระบบทรัพยากรของผู้ใช้ทรัพยากร  ว่าเป็น ไปตามกติกาท่ี

วางไว้หรือไม่ และ 2) มี การสอดส่อง ดูแลสภาพของทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอ 

ประการที่ ห้า การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อย  ไป (Graduated Sanctions) คือ หากสอด ส่อง ดูแล

แล้วพบผู้กระท าผิด การลงโทษในครั้งแรกๆ  จะค่อนข้างเบามาก  ในขณะที่การลงโทษ  ผู้ กระท าผิด ละเมิดกฎ 

ซ้ าซากจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

ประการที่ หก มีกลไกในการจัดการความขัดแย้ง  (Conflict Resolution Mechanisms) ชุมชนที่

ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรจะมีกลไกในการจัดการความขัดแย้งระหว่าง  ผู้ใช้กันเอง หรือผู้ใช้

กับเจ้าหน้าที่รัฐที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ า 

ประการที ่เจ็ด รัฐบาลรับรู้และให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทรัพยากรในการวางกติกา  การใช้และจัดการทรัพยากร  

(Minimal Recognition of Rights) 

ประการที่  แปด กติกาและการจัดการทรัพยากรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบที่  ใหญ่ กว่า 

(Nested Enterprises) ทั้งนี้ เนื่องจากระบบทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรเองก็ตั้งอยู่  และเชื่อมโยงกับ

ระบบนิเวศเชิงสังคมที่ใหญ่กว่านั้น ระบบการจัดการและกติกาจึงจ าเป็นต้อง สอดคล้องกับระบบที่ใหญ่กว่า3 

จากมุมมองใหม่ดังกล่าวท าให้ Ostrom (1990, 2010) ย้ าว่า การจัดการทรัพยากรนั้นสามารถ

เป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพดีกว่า หากการจัดการและกฎกติกาในการจัดการนั้นด าเนินการโดยผู้ใช้ทรัพยากร

อย่างสมัครใจเอง ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็นจริง คนสามารถร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมที่ดีส าหรับ

ทุกฝ่ายได้หากมีโอกาสได้คุยกัน และเนื่องจากผู้ใช้ทรัพยากรมีความรู้ในเชิงพ้ืนที่ของระบบนิเวศ และรู้จักกับ

ผู้ใช้ทรัพยากรคนอ่ืน ท าให้สามารถออกแบบกติกาที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะกับบริบทในพ้ืนที่ด้วย อย่างไรก็ดี 

ไม่จ าเป็นเสมอไปที่การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจะต้องมีประสิทธิภาพหรือสัมฤทธิ์ผลเสมอไป การจัดการ
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ทรัพยากรโดยชุมชนที่ล้มเหลวก็มีให้เห็นไม่น้อย สิ่งที่ Ostrom ศึกษาก็คือ อะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้การจัดการ

ทรัพยากรโดยชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรนั้นส าเร็จและด ารงอยู่ได้นาน อันจะเป็นประเด็นหลักในหัวข้อถัดไป อนึ่ง 

คุณูปการของ Ostrom ในเชิงวิชาการนั้นมิใช่เพียงกรอบการวิเคราะห์และบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้

กรณีศึกษาที่จะกล่าวต่อไปนี้เท่านั้น แต่เธอยังได้เสนอกรอบการวิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิง

สถาบัน (Institutional Change) ของชุมชนผู้ใช้ทรัพยากร  

จากกรณีข้อถกถียงในประเด็นการจัดการร่วม รวมไปถึงการสร้างรูปแบบใหม่ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ปรากฏให้เห็นนั้นในข้างต้นนั้น ผู้เขียน ได้พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นถึงบริบทที่ปรากฏ

ในพ้ืนที่ต่อกระบวนการในการจัดการทรัพยากรในเงื่อนไขที่มีความซับซ้อน หลากหลายทั้งด้านกลุ่มชาติพันธ์ 

บริบทชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆในระดับพื้นท่ี กรณีของต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรที่น่าสนใจในการสร้างรูปแบบการจัดการร่วมที่น าไปสู่ 

การสร้างกติกาในการจัดการทรัพยากรที่เกิดจากข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนและปฏิบัติการณ์จากภาคี ภาคส่วน

ต่างๆในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่าพื้นที่ในเขตต าบลบ้านหลวงเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยท ากินของ

ชาวลัวะโบราณมาก่อนโดยมีหลักฐานที่เป็นวัดเก่าวัดร้าง เส้นทางล าเหมืองโบราณ เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ จาก

ค าบอกเล่าของผู้น าหลายคนท าให้เชื่อได้ว่าน่าจะมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมได้เข้ามาอยู่อาศัยท ากินมาแล้วเป็น

เวลานาน  แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานรกร้างไปจนฟ้ืนสภาพเป็นป่า ต่อมามีชาวปกาเกอญอยุคแรกได้เริ่มอพยพเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 200 ปี และชาวม้งเข้ามาเม่ือประมาณ 100ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี  2440 เป็นต้นมา 

ทั้งชาวม้ง ชาวปกาเกอญอ และคนเมืองพ้ืนราบได้ขยายพ้ืนที่ท าการปลูกฝิ่นอย่างกว้างขวาง แต่ต่อมาภายหลัง

เมื่อรัฐบาลไทยก าหนดให้การปลูกฝิ่นและการสูบฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายจึงสั่งห้ามและด าเนินการจับกุม โดย

ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชทดแทนฝิ่นในช่วงประมาณ ปี 2520 เป็นต้นมา 

 จุดเปลี่ยนหนึ่งที่ส าคัญต่อประวัติศาสตร์และพัฒนาการจัดการที่ดินในเขตต าบลบ้านหลวงคือ การ

ประกาศก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตสงวนและคุ้มครองป่าปีพ.ศ.2505 การประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

อ าเภอจอมทองปี พ.ศ.2510 และการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2521  จากสถิติพบว่าพ้ืนที่

ในต าบลบ้านหลวงได้ถูกประกาศเป็นป่าทางราชการจ านวนทั้งสิ้น221,062.16ไร่ คิดเป็น93.30 % ของ



พ้ืนที่ป่าทั้งหมดโดยมีพื้นที่นอกเขตป่าจ านวน 15,883.41 ไร่ หรือเพียง 6.70 % ในส่วนพื้นที่ป่าทาง

ราชการ 221,062.16 ไร่นั้น สามารถจ าแนกออกเป็นป่าอนุรักษ์จ านวน199,724.96 ไร่ ซึ่งประกอบไป

ด้วยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จ านวน191,836.17 ไร่ พ้ืนที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่วางอีก

จ านวน 7,888.79 ไร่ และท่ีเหลือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกจ านวน 21,337.20 ไร่  โดยมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องที่ส าคัญได้แก่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  หน่วยป้องกันและปราบปรามพื้นที่ไม้ 17 สถานี

ควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์และหน่วยจัดการต้นน้ าแม่กลาง 

ผลจากการประกาศเขตป่าของรัฐท าให้การอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินเดิมของประชาชน

กลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนที่มีการพักเว้นรอบการ

ใช้ประโยชน์ในช่วงประมาณ 7-8 ปี  ต้องเสี่ยงต่อการจับกุมในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยจะพบว่าเกิดกรณี

พิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้านอยู่ต่อเนื่องซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของความขัดแย้งอย่างชัดเจน

ระหว่างนโยบายและมาตรการของรัฐกับชาวบ้าน ซึ่งจะเห็นว่าพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

ประเทศไทยและประเทศโลกที่สาม โดยทั่วไปไม่สามารถแยกออกจากอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรป่าไม้

แบบตะวันตก ภายใต้ลัทธิล่าอาณานิคมและกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่หลังยุคอาณานิคม ถึงแม้ว่า

การเมืองประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอ านาจตะวันตก แต่แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ของไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา 

การทบทวนสถานภาพความรู้เกี่ยวกับชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ชูศักดิ์ วิทยาภัค ได้อาศัย

วิธีการแบ่งพัฒนาการของการครอบครองพ้ืนที่ป่า หรือการเข้ามาจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐตามแนวคิดของ 

Vandergeest ที่เรียกว่าการครอบครองพ้ืนที่ ( Territorialization ) ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่รัฐพยายาม

ควบคุมประชาชนและกิจกรรมของประชาชนเหล่านั้น โดยการก าหนดขอบเขตรอบพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่ง อาจมี

การกีดกันผู้คนบางประเภทออกไปจากพ้ืนที่นั้นๆและห้ามกิจกรรมบางอย่างหรือก าหนดให้มีกิจกรรมบางอย่าง

ในพ้ืนที่นั้น ซึ่งในท่ีนี่คือการครอบครองพ้ืนที่ภายในประเทศ ( Internal Territorialization ) ที่แบ่งออกได้เป็น 

สาม ขั้นตอน คือ 1) ยุคของการอ้างอธิปไตยเหนือดินแดน ( Territorial Sovereignty ) 2) ยุคการปักหมาย

เขตป่า ( Forest Demarcation ) และ 3) ยุคการแบ่งพ้ืนที่ป่าตามหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของป่า ( Functional 

Territorialization ) พัฒนาการในแต่ละข้ันตอนมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ ซึ่งขั้นตอนแรก เริ่มในพ้ืนที่ภาคเหนือ ก่อน โดยท าการก าหนดให้ที่ดินไม่มีใครถือครองให้ตกเป็นของรัฐ 

นั้นคือสิทธิเหนือป่าไม้ ถูกเปลี่ยนมือจากเจ้าเมืองทางเหนือไปอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมป่าไม้ที่ตั้งขึ้นมา



ใหม่ซึ่งเป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่า กล่าวคือสยามจ าเป็นต้องก าหนดอาณาเขตให้ชัดเจนเพื่อแสดงที่

อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน ท่ามกลางการคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคม ขั้นตอนที่สอง รัฐเริ่มใช้วิธีการที่

เรียกว่า การควบคุมพ้ืนที่ ( Territorial Approach )เข้ามาควบคุมชนิดไม้และผลผลิตไม้ นั้นคือ รัฐได้นิยามป่า

ขึ้นมาใหม่ หมายถึง ที่ดินที่ยังไม่มีผู้ใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน หลังจากนั้นรัฐได้เริ่มออกกฎหมาย

ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองและป่าสงวน แต่ในช่วงท้ายของขั้นตอนที่สองนี้รัฐได้เร่งใช้มาตรการประกาศเขตป่าสงวน

อย่างกว้างขวางและครอบคลุมโดยไม่มีการส ารวจในภาคสนาม แต่ใช้วิธีการการก าหนดในแผนที่และน าไปให้

เอกชนในการสัมปทานท าไม้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านในเรื่องทรัพยากรป่าไม้

นับตั้งแต่นั้นมา ตนเป็นสาเหตุให้เกิดการท าลายป่าอย่างมหาศาลในช่วงเวลาต่อมา ขั้นตอนที่สาม การแบ่ง

ประเภทขึ้นมาใหม่ตามหลักเกณฑ์ตามนิเวศวิทยา แล้วก าหนดนโยบายและกกหมายเพื่อสร้างมาตรการในการ

จัดการป่าแต่ละประเภท มีการห้ามกิจกรรมบางอย่างตามความส าคัญตามนิเวศวิทยา มีการน าเอาระบบการ

ก าหนดเขตอนุรักษ์ ( Protected Area System )มาใช้เพ่ือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ดังนั้นจึงเกิดป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆข้ึนมา อาทิ ป่าอนุรักษ์ต้นน้ า อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์

สัตว์ป่า เขตห้ามล่า และป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น4 

ประกอบกับในช่วงปี 2540 ได้เกิดวิกฤติการณ์ปัญหาภัยแล้งซึ่งนับว่ารุนแรงมากครั้งหนึ่งใน

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการตั้งถ่ินฐานมา เกิดภาวะภัยแล้ง ไฟป่า การขาดแคลนน้ า  เป็นชนวนก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นราบกับชาวบ้านบนพ้ืนที่สูง มีการกล่าวหากันไปมา คนพ้ืนราบได้กล่าวโทษชุมชน

บนพื้นที่สูงว่าเพราะมีการขยายพื้นท่ีท ากินบุกรุกท าลายป่าต้นน้ าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้นจึงท าให้ขาด

แคลนน้ า ในขณะที่คนบนพื้นที่สูงก็กล่าวอ้างว่าคนพื้นราบเองก็มีความต้องการใช้น้ ามากเกินจ าเป็นเนื่องจาก

การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจที่ต้องใช้น้ ามากอย่างสวนล าไยเป็นต้น 

 “แต่ก่อนนี่ชุมชนก็อยู่กับป่าอยู่แล้ว แต่พอเกิดวิกฤติเมื่อปี 2540-2541 แห้งแล้งมาก น้้าแม่กลางก็

แห้งมาก ท้าให้ก็เกิดการทะเลาะวิวาทของคนข้างล่างข้างบนเรื่องการใช้น้้าบ้าง ไฟป่าบ้าง ถึงกับปิดถนนไม่ให้

คนข้างบนลงมาเกิดความขัดแย้งรุนแรงในช่วงนั้น ก็เลยคิดว่าเราอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ต้องท้าวิกฤติให้เป็น

โอกาส ชุมชนจึงตั้งเครือข่ายลุ่มน้้าขึ้นมาเพ่ือให้มีกฎ ระเบียบ กติกาเพ่ือดูแลรักษาป่า การท้าไร่ท้าสวนต้อง

                                                           
4อานันท์ กาญจนพันธุ,์บรรณาธิการ ,พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทย  

(กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), หน้า 135-137. 



ก้าหนดขอบเขตให้ชัดเจน ก็เลยมีคณะกรรมการที่มีกฎระเบียบและข้อบังคับให้กับชุมชน” นายกอชิ เพชรไพร

พนาวัลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านหลวง 5 

สภาพปัญหาดังกล่าวที่ถูกสะสมมาได้กลายเป็นแรงจูงใจส าคัญท าให้ชุมชนบนพื้นที่สูงต้องลุกขึ้นมา

ต่อสู้ด้วยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ปรากฏความชัดเจนขึ้น โดยการจ าแนก

ขอบเขตที่อยู่อาศัยที่ท ากินให้มีความชัดเจนในแต่หมู่บ้าน มีการจัดท าระบบข้อมูลแสดงขอบเขตที่ดินให้ชัดเจน 

เพ่ือเป็นการพิสูจน์ตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับ

หน่วยงานรัฐและชุมชนพื้นราบในระยะต่อมา  จากการสรุปบทเรียนร่วมกันท าให้ค้นพบว่า การแก้ไขปัญหาที่มี

ประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถควบคุมดูแลจัดการการใช้ที่ดินได้อย่าง

เห็นผล ประเด็นส าคัญของการริเริ่มจัดท าข้อมูลในยุคเริ่มแรกคือการพยายามพิสูจน์ตนเอง สร้างความชัดเจน

และความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐและชุมชนอื่นๆ ภายในลุ่มน้ าเดียวกัน มีการริเริ่มกระบวนการจัดท าฐานข้อมูล

การจัดการที่ดินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ  นับว่าเป็นยุคของการจัดท าข้อมูลโดยภาค

ประชาชน โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมด าเนินงานสนับสนุน เช่นสมาคมศูนย์รวม

การศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้มีความพยายามอย่าง

มากของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน  แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างการยอมรับให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและคนข้างล่าง

ได้ เพราะการขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าข้อมูล  รวมทั้งการจัดท าระเบียบกติกาการใช้

ประโยชน์ในที่ดิน เป็นการจัดท าเฉพาะชุมชนแต่ละชุมชน  ซึ่งท าขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่นและ

ชุมชนภายนอกไม่มีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจ  จึงยากที่จะสร้างการยอมรับร่วมได้   

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ส่วนราชการก็เริ่มด าเนินการเข้ามาส ารวจจัดท าข้อมูลเพื่อพิสูจน์สิทธิตามมติ

คณะรัฐมนตรี ปี  2541 โดยส ารวจตามหลักเกณฑ์ระเบียบเดียวกันทั้งประเทศ คือส ารวจเฉพาะพ้ืนที่ที่ใช้

ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ไม่ลาดชันและไม่เสี่ยงต่อระบบนิเวศน์  ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นมีข้อจ ากัดและ

ขัดกับสภาพความเป็นจริงในต าบลบ้านหลวงซึ่งพ้ืนที่ท ากินส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชัน  รวมทั้งกระบวนการส ารวจ

ก็มุ่งเน้นการใช้หลักฐานภาพถ่ายทางอากาศเพียงอย่างเดียวในการประกอบการตัดสินใจ  การส ารวจข้อมูลยัง

ขาดการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและหลักฐานอื่นๆประกอบ ผลการส ารวจดังกล่าวจึงได้

                                                           
5 สัมภาษณ์ นายกอชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 
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ขอบเขตข้อมูลที่ไม่ตรงสภาพกับข้อเท็จจริงที่ชุมชนใช้ประโยชน์ และพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้ส ารวจก็จะ

เสี่ยงต่อการเกิดกรณีพิพาทจากการจับกุมด าเนินคดีของเจ้าหน้าภาครัฐในภายหลัง  

จากสภาพปัญหาและผลจากการด าเนินการจัดท าแนวเขตดังกล่าวที่ผ่านมา ชุมชน หน่วยงาน และ

ท้องถิ่นจึงได้สรุปบทเรียนถึงข้อจ ากัดปัญหาอุปสรรค จนน าไปสู่การสร้างแนวทางการส ารวจจัดท าข้อมูลแนว

เขตท่ีดินโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคฝ่าย  โดยมีความพยายามในการยกระดับความร่วมมือและ

การจัดการร่วมที่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและตัวแทนชุมชนที่ครอบคลุมทั้งชุมชนที่สูงและชุมชน

พ้ืนราบมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะท างาน  ร่วมคิด  วิเคราะห์  ตัดสินใจ  วางแผน ในลักษณะ

การท างานร่วมหลายฝ่าย  โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาอยู่ในระบบ

เดียวกัน ทั้งผลการส ารวจของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน  องค์กร

พัฒนาเอกชน  โครงการหลวง  และเม่ือหลายฝ่ายได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน จึงก าหนดแผนในการปรับ

ข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงและเกิดการยอมรับของทุกฝ่ายในที่สุด  จากแนวทางดังกล่าวนั้นเองสัณฐิตา 

กาญจนาพันธุ์ มองว่าซึ่งหากจะต้องท าความเข้าใจขบวนการสิ่งแวดล้อมนิยม จ าเป็นต้องพิจารณา

องค์ประกอบหลัก สามองค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือ วิธีคิดหรืออุดมการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้กระท า

การกลุ่มต่างๆที่เก่ียวข้อง องค์ประกอบที่สองคือ อ านาจของกลุ่มผู้กระท าการทางสังคม องค์ประกอบที่สามคือ 

สถาบันในการบริหารสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทั้งสามส่วนนั้นมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด ารงอยู่และ

เคลื่อนย้ายไปในบริบททางพ้ืนที่  (Space) ที่มีระดับต่างๆกัน ( Scale) ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก อีก

ทั้งผันแปรไปในบริบทของเวลาต่างๆด้วย6  

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินในเขตต าบลบ้านหลวงนั้นประเด็นส าคัญ  คือ “การขาดสิทธิ

ในที่ดินท ากิน”   เนื่องจากมีพ้ืนที่ซ้อนกับเขตป่าของรัฐจ านวนมากแต่ภายหลังได้มีการจัดการแก้ปัญหาโดย

การมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการส ารวจข้อมูลการใช้พื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการท าฐานข้อมูลแนวเขตของประชาชน รวมถึงการพัฒนากฎระเบียบกติกาการ

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเชื่อมโยงพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐอย่างเป็นขั้น

เป็นตอน ท าให้ลดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และคลี่คลายความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งฐานข้อมูลที่ได้

สามารถน ามาส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรที่เหมาะสมต่อไปได้ในอนาคต โดยในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

                                                           
6สัณฐิตา กาญจนาพันธุ์ , ความคิดสีเขียว วาทกรรม และความเคลื่อนไหว  (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคมและคณะ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการปรับแนวคิด วิธีการท างาน และพัฒนากลไกความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไข

ปัญหาโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น  

ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ ในพื้นท่ีต าบลบ้านหลวง ได้ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือไปสู่การ

จัดท า“แผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดิน”  จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์รายแปลง และรวบรวมข้อมูล

หลักฐานแสดงการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ชัดเจนมากข้ึน  โดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่มีอ านาจใน

การอนุญาตพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์  ทั้งนี้ประกอบกับอยู่

ในช่วงด าเนินการพัฒนากลไกความร่วมมือและกฎกติการ่วมกันภายใต้เทศบัญญัติท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงหลักสิทธิ

ชุมชนในการจัดการร่วมกับรัฐ ตามความในมาตรา 66 และ 67 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มารองรับกลไก

การท างานของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้านและระดับเครือข่ายลุ่มน้ า 

(ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด) ซึ่งจะเป็นผลท าให้การจัดการที่ดินเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกป่า สามารถมีแนวทางท่ีชัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้จริงโดยกระบวนการริเริ่มจากฐานรากที่

มั่นคง และสามารถพัฒนาขยายผลเป็นประเด็นเรียนรู้ที่ส าคัญของพ้ืนที่อ่ืนๆ ในระยะต่อไปได้ 
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