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มุ่งสู่การจัดการป่าโดยชุมชน: การทาํงานกับคนในท้องถิ�นเพื�ออนุรักษ์ป่าต้นนํ $าใน
ภาคเหนือของลาว 

 
 

โครงการอนุรักษ์ป่าโดยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชน 

สําหรับคนสว่นใหญ่คําวา่ “การอนรัุกษ์ป่า” 

โดยทั�วไปก็จะนึกถึงภาพการปลกูป่า นอกจากนั %น 
โครงการตา่งๆ มกัถกูออกแบบมาเพื�อปกป้องป่า และ
มุง่เน้นไปที�การลดการพึ�งพาป่าของชาวบ้าน โดยการ
เพิ�มรายได้จากทางอื�นที�ไมไ่ด้มาจากป่า อยา่งไรก็ตาม
ไมว่า่รายได้จะมาจากป่าหรือไม ่ทั %งสองกรณี ถ้าการ
ดําเนินการในลกัษณะที�ไมไ่ด้ให้เคารพธรรมชาตหิรือ
วิถีชีวิตของชาวบ้านที�มีความผกูพนัธ์กบัธรรมชาต ิก็
จะทําให้เกิดผลกระทบด้านลบตามมา เมื�อชาวบ้านที�
อาศยัอยูท่า่มกลางป่าถกูขบัไลอ่อกไปจากพื %นที� 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตผู้คนและ
ทรัพยากรธรรมชาตก็ิจะเสียหาย บางครั %งผลที�ได้ก็ไม่
คุ้มกบัทรัพยากรที�ต้องสญูเสียไปและซํ %ายงัทําให้
ชาวบ้านยากจนลงไปอีก 

นโยบายการใช้ที�ดนิจากบนลงลา่งไมไ่ด้เข้ากบัการใช้งานจริงของชาวบ้านในพื %นที�เมืองปากแบง่ 
แขวงอดุมไชย ทางเหนือของลาว ทําให้เกิดการใช้ป่าไม้ที�ผิดกฎหมายและนําความลําบากมาให้ชาวบ้าน จงึ
ทําให้แมโ่ขงว้อช (Mekong Watch) จดักิจกรรมเพื�อเชื�อมการสื�อสารระหวา่งเจ้าหน้าที�ภมูิภาคของรัฐและ
ชาวบ้าน รวมทั %งปิดชอ่งว่างระหวา่งผู้วางนโยบายในสว่นกลางกบัผู้ปฏิบตังิานระดบัท้องถิ�น ในกระบวนการ
ดําเนินงาน แมโ่ขงว้อช ได้พยามยามที�จะทําให้การอนรัุกษ์ป่ากบัชาวบ้านสําฤทธิ:ผลโดยมีชาวบ้านเป็น
ศนูย์กลาง 

 

การใช้ประโยชน์ที�ดนิของเกษตรกรพื $นที�สูง 

สําหรับชาวบ้านจํานวนมากที�อาศยัอยูบ่ริเวณภเูขาในเมืองปากแบง่ การปลกูข้าวแบบหมนุเวียน
บนที�สงูเป็นวิถีชีวิต การเพาะปลกูพืชหมนุเวียนตามปกตจิะมีการหมนุเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ในพื %นที�เดมิ
ทกุๆ 7 ถึง 9 ปี คือหลงัจากปลอ่ยพื %นที�ทิ %งไว้โดยไมเ่ข้าไปใช้ประโยชน์ เพื�อให้ป่าขั %นที�สองได้มีการฟื%นตวั 

สร้างความอดุมสมบรูณ์ในดิน จากนั %นจงึทําการถากถางพื %นที� เผา แล้วก็เริ�มปลกูข้าว หลงัจากการเก็บเกี�ยว
ก็จะปลอ่ยไร่เก่าทิ %งไว้หลายปี เพื�อให้พืชพรรณเริ�มฟื%นความอดุมสมบรูณ์จนถึงระดบัที�เหมาะสม ชาวบ้านก็
จะย้อนกลบัมาเพาะปลกูในพื %นที�เดมิอีกครั %ง 

 
Figure 1: Location of the Project Site 
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ทกุๆ ปี ในเมืองปากแบง่  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวโุสและชาวบ้านจะประชมุกนัเพื�อหารือเรื�องการทําไร่
หมนุเวียนโดยใช้ประสบการณ์และภมูิปัญญาของคนท้องถิ�นที�สั�งสมมา ตรวจสอบคณุภาพที�ดนิ ขนาด
ต้นไม้ กี�ปีแล้วที�ปลอ่ยที�ดนิให้รกร้าง ทําให้ชาวบ้านเลือกพื %นที�ทําไร่ เลือกพนัธุ์พืชที�เหมาะสมกบัสภาพของ
ดนิ พื %นที�ป่าไหนเหมาะสมที�จะทําการเพาะปลกูในปีนั %นๆ เมื�อตกลงกนัได้ว่าพื %นที�ไหนเหมาะสําหรับการทําไร่
หมนุเวียน ผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวโุสก็จะแบง่ที�ให้แตล่ะครัวเรือนตามขนาดแรงงานของแตล่ะครอบครัว  การ
ทําในลกัษณะนี %ในอดีตที�ผา่นได้ผลดี มีเสถียรภาพเทา่ที�เป็นไปได้ มีความยืดหนุน่เพื�อรับมือกบัการเเปลี�ยน
แปลงของจํานวนประชากรและการใช้ประโยชน์ที�ดนิ1 

 

ปัญหาที�เกิดจากนโยบายที�ดนิและป่าไม้ 

ในลาวปัจจบุนันี % นโยบายที�ดินและป่าไม้ตา่งๆ ที�ออกมาตา่งก็ละเลยรูปแแบบการใช้ประโยขน์ที�ดนิ
ของชาวบ้าน มีผลกระทบมากตอ่วิถีชิวิตของเกษตรกรพื %นที�สงู 

รัฐบาลลาวได้ดําเนินนโยบายเกี�ยวกบัที�ดนิและป่าไม้เพื�อที�จะจํากดัการทําไร่หมนุเวียน เดมิที
นโยบายนี %มีวตัถปุระสงค์ที�จะสง่เสริมการอนรัุกษ์ป่าไม้และลดความยากจน การดําเนินนโยบายที�ผิดทางที�
จะจํากดัการทําไร่หมนุเวียนไมไ่ด้มาพร้อมกบัการเพิ�มผลผลิตทางการเกษตรหรือเพิ�มโอกาสในการจ้างงาน 
ท้ายที�สดุการที�จะจํากดัการทําไร่หมนุเวียนก็ไมไ่ด้ผล ในทางตรงกนัข้ามทําให้มีการทําลายป่าไม้เพื�อใช้
ประโยชน์และทําให้คนในท้องถิ�นยากจนลงอีก 

นอกจากนี % รัฐบาลยงัได้ดําเนินนโยบายโย้กย้ายกลุม่ชาติพนัธุ์ที�อาศยัอยูบ่นพื %นที�สงูไปอยูใ่นที�ราบ 
หรือตามสองฝากถนน เพื�อจํากดัการทําไร่หมนุเวียน เพื�อชว่ยกําจดัยาเสพตดิ ควบคมุกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ  
และเพื�อเพิ�มการเข้าถึงตลาดและการพฒันาการบริการตา่งๆ แตผ่ลที�ได้คือการเพิ�มขึ %นของจํานวนประชา
การสองข้างถนน และเป็นสาเหตใุห้ขาดแคลนที�ทํากินและมีการทําลายป่ามากขึ %น 

 

กรณีศึกษาเมืองปากแบ่ง: นโยบายการส่งเสริมป่าไม้-การจัดการป่าที�ถูกทาํลาย 

ตั %งแตปี่ 2539 (1996) ในเมืองปากแบง่ รัฐดําเนินโครงการจดัโซนการใช้ที�ดนิและป่าไม้ มีเป้าหมาย
เพื�ออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิไมส่นบัสนนุการทําไร่หมนุเวียน และสง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจเพื�อเพิ�ม
รายได้ให้แก่ชาวบ้าน แตก่ารดําเนินโครงการเหลา่นี %เหมือนเป็นการขีดเส้นแบง่ใหมใ่ห้กบัชาวบ้าน โดยการ
จดัสรรที�ทํากิน กําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์จากป่าภายในหมูบ้่าน 

 
 

ในหมูบ้่านหนึ�ง พื %นที�สว่นใหญ่ที�เคยใช้ในทําไร่
หมนุเวียนปัจจบุนัได้ถกูกําหนดให้เป็นป่าสงวน ทําให้
ชาวบ้านต้องเดือดร้อนจากการขาดที�ดนิทํากิน ชาวบ้านต้อง
หาทางออกโดยการไปเชา่ที�ในหมูบ้่านข้างเคียง บ้างก็ย้ายไป
อยูห่มูบ้่านอื�นๆ อยา่งไรก็ดี การไปเชา่ที�ดินทํากินในหมูบ้่าน
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ข้างเคียงไมพ่อเพียง ทําให้ชาวบ้านต้องไปทําไร่หมนุเวียนในพื %นที�ป่าต้นนํ %า ภายใต้โครงการตา่งๆ ของรัฐ
เหลา่นี % ที�ได้ขีดเส้นแบง่เขตว่าพื %นที�ไหนเป็นผืนป่าหรือที�ดินทํากิน ทําให้ชาวบ้านที�ยงัคงทําการเกษตรแบบ
ดั %งเดมิเป็นการทําผิดกฏหมาย  

ในอีกหมู่บ้านหนึ�ง การขาดที�ดนิทํากินทําให้ชาวบ้านกลบัมาทําการเพาะปลกูในที�ดนิเดมิเร็วขึ %น 
ชาวบ้านปลอ่ยพื %นที�ทิ %งร้างไว้แค ่3 ปี บางพื %นที�มีการเพาะปลกูตอ่เนื�องทกุฤด ูการที�พื %นที�ไมไ่ด้ถกูปล่อยว่าง
ไว้ภายในเวลาที�เหมาะสม ทําให้ดนิเสื�อมสภาพ ผลผลิตก็ลดลง  

นอกจากนี % ยงัพบวา่มีผืนป่าไม้ใกล้แหลง่นํ %าหรือป่าต้นนํ %าซึ�งเดมิทีชาวบ้านปกป้องไว้ ถกูถากถาง 
จากการที�การทําไร่หมนุเวียนในผืนป่าต้นนํ %าถกูทําให้เป็นสิ�งผิดกฎหมาย เป็นการลบความหมายที�ชาวบ้าน
วางไว้ตอ่การอนรัุกษ์ผืนป่าขนาดเล็กในป่าต้นนํ %า ฉะนั %น ปัจจบุนันี %จงึมีกรณีการที�ชาวบ้านถางป่าเพื�อปลกู
พืชหมนุเวียนในพื %นที�ใกล้ป่าต้นนํ %า  
 

มุ่งสู่การจัดการป่าโดยชุมชน - ความท้าทายของแม่โขงว้อช (Mekong Watch) 

จากหลกัฐานกรณีศกึษาที�เมืองปากแบง่ การดําเนินนโยบายที�ดินและป่าไม้จากบนลงลา่ง ทําให้
เกิดความสบัสนให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ�นในเรื�องการใช้ประโยชน์ที�ดนิ  ในแง่ของการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
ในลาว รวมถึงการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ เชน่ การปลกูป่าเพื�ออตุสาหกรรมและการปลกูพืชเศรษฐกิจ 
การปฏิเสธนโยบายการใช้ประโยชน์ที�ดนิและการจดัโซนพื %นที�ป่าไม้ของรัฐบาล หรือการกลบัไปใช้รูปแบบ
ดั %งเดมิในใช้ประโยชน์ที�ดนิจะไมส่ามารถเอาชนะปัญหาที�กําลงัเกิดขึ %นได้ การที�จะคุ้มครองสิทธิของชาวบ้าน
จากบริษัทเอกชนและโครงการพฒันาตา่งๆ นั %น สิทธิในการใช้ประโยชน์ที�ดนิและป่าไม้ของชาวบ้านต้อง
เขียนลงไปเป็นกฎหมาย 

ตั %งแตปี่ 2548 (2005) แมโ่ขงว้อช ได้ทํางานร่วมกบัคณะป่าไม้ มหาวิทยาลยัแหง่ชาตลิาว เพื�อดําเนิน
โครงการจดัการป่าต้นนํ %าที�เมืองปากแบง่ โดยมีดําเนินการสํารวจและได้มีข้อเสนอแนะออกมาดงันี %คือ 1) 

บรรลวิุธีการบริหารจดัการป่าต้นนํ %าที�ประนีประนอมระหว่างการอนรัุกษ์ป่าไม้และรักษาวิถีชีวิตชาวบ้าน 2) 

สร้างกลไกให้ชาวบ้านมีสว่นร่วมในการตดัสินใจที�เกี�ยวข้องกบัประเดน็การใช้ประโยชน์ที�ดนิและป่าไม้ 3) 
มั�นใจได้วา่นโยบายที�ออกโดยสว่นกลางควรจะสะท้อนปัญหาที�เกิดขึ %นในพื %นที�อยา่งเป็นธรรม  

 
สํารวจเพื
อเตรียมที
ดินและแบ่งเขตป่าไม้ การจัดประชุมชิงปฎิบัติการเพื
อหารือเกี
ยวกบัการใช้ประโยชนที
ดิน 

ในหมู่บ้าน 
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จากความคิดริ�เริ�มนี % ในปี 2007 คณะกรรมจดัการลุม่นํ %าห้วยกระแสน (Houay Kasaen) ได้ถือกําเนิด
ขึ %น ประกอบด้วยตวัแทนชาวบ้านจาก 8 หมูบ้่านที�มีพื %นที�เพาะปลกูอยูใ่นป่าต้นนํ %า และเจ้าหน้าที�เมือง 
คณะกรรมการจะประชมุกนัก่อนที�ชาวบ้านจะตดัสินใจว่าจะทําไร่หมนุเวียนที�ไหน และหลงัฤดกูารเก็บเกี�ยว 
ในที�ประชมุจะวางแผนการใช้ที�ดนิ และการอนรัุกษ์ป่าไม้ รวมทั %งปรึกษาหารือกนัถึงประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ %น 
นอกจากนี % คณะกรรมการจะทบทวนประเภทการใช้ประโยชน์ที�ดนิ การดําเนินงานมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้
ชาวบ้านเป็นศนูย์กลางการบริหารจดัการที�ดนิอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  และมีความมั�นคงในที�ดินสําหรับ
การทําไร่หมนุเวียน รวมทั %งการทิ %งชว่งให้ผืนดินได้พกัฟื%นซึ�งเป็นสิ�งที�จําเป็นในการทําไร่แบบหมนุเวียน ซึ�ง
เป็นแบบอยา่งที�ชาวบ้านทําอยูแ่ตไ่ด้ถกูละเลยและบดบงัจาการดําเนินนโยบายการใช้ประโยน์จากที�ดนิ จงึ
ทําให้เกิดผลเสียตามมา 

การถือกําเนิดของคณะกรรมการและการทบทวนประเภทของการใช้ประโยชน์ที�ดินได้ทําให้เกิดเวที
สําหรับเจ้าหน้าที�รัฐและชาวบ้านได้ทํางานร่วมมือกนัเพื�อแก้ประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์ที�ดนิและการ
อนรัุกษ์ป่า เห็นได้ชดัวา่เป็นความสําเร็จที�สําคญัอย่างยิ�ง อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีงานอีกหลายอย่างที�ต้องจดัการ 
เชน่ การเน้นให้ชาวบ้านเข้าใจและตระหนกัถึงประโยชน์ของกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และกิจ
กรรมการบริหารจดัการป่าต้นนํ %า รวมถึงสะท้อนให้เห็นปัญหาจากการดําเนินนโยบายจากกรณีศกึษาที�เมือง
ปากแบง่ ดงันั %น เพื�อปรับปรุงความเป็นอิสระและความยั�งยืนของโครงการ กิจกรรมการตดิตามผลจงึเกิด
ขึ %นมา เชน่การจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมให้กบัชาวบ้านโดยเฉพาะกลุม่ผู้หญิง ใน
ขณะเดียวกนัก็ดําเนินกิจกรรมแบง่ปันประสบการณ์ที�เกิดขึ %นที�เมืองปากแบง่ให้กบัพื %นที�อื�นๆ รวมทั %ง
หนว่ยงานรัฐบาลกลาง 
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