มุ่งสู่การจัดการป่ าโดยชุมชน: การทํางานกับคนในท้ องถินเพืออนุรักษ์ ป่าต้ นนํา$ ใน
ภาคเหนือของลาว
โครงการอนุรักษ์ ป่าโดยการสนับสนุนขององค์ กรพัฒนาเอกชน
สําหรับคนส่วนใหญ่คําว่า “การอนุรักษ์ ป่า”
โดยทัว ไปก็จะนึกถึงภาพการปลูกป่ า นอกจากนัน%
โครงการต่างๆ มักถูกออกแบบมาเพือปกป้องป่ า และ
มุง่ เน้ นไปทีการลดการพึง พาป่ าของชาวบ้ าน โดยการ
เพิมรายได้ จากทางอืนทีไม่ได้ มาจากป่ า อย่างไรก็ตาม
ไม่วา่ รายได้ จะมาจากป่ าหรื อไม่ ทังสองกรณี
%
ถ้ าการ
ดําเนินการในลักษณะทีไม่ได้ ให้ เคารพธรรมชาติหรื อ
วิถีชีวิตของชาวบ้ านทีมีความผูกพันธ์กบั ธรรมชาติ ก็
จะทําให้ เกิดผลกระทบด้ านลบตามมา เมือชาวบ้ านที
อาศัยอยูท่ า่ มกลางป่ าถูกขับไล่ออกไปจากพื %นที
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตผู้คนและ
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะเสียหาย บางครัง% ผลทีได้ ก็ไม่
Figure 1: Location of the Project Site
คุ้มกับทรัพยากรทีต้องสูญเสียไปและซํ %ายังทําให้
ชาวบ้ านยากจนลงไปอีก
นโยบายการใช้ ทีดนิ จากบนลงล่างไม่ได้ เข้ ากับการใช้ งานจริ งของชาวบ้ านในพื %นทีเมืองปากแบ่ง
แขวงอุดมไชย ทางเหนือของลาว ทําให้ เกิดการใช้ ป่าไม้ ทีผิดกฎหมายและนําความลําบากมาให้ ชาวบ้ าน จึง
ทําให้ แม่โขงว้ อช (Mekong Watch) จัดกิจกรรมเพือเชือมการสือสารระหว่างเจ้ าหน้ าทีภมู ิภาคของรัฐและ
ชาวบ้ าน รวมทังปิ
% ดช่องว่างระหว่างผู้วางนโยบายในส่วนกลางกับผู้ปฏิบตั งิ านระดับท้ องถิน ในกระบวนการ
ดําเนินงาน แม่โขงว้ อช ได้ พยามยามทีจะทําให้ การอนุรักษ์ ป่ากับชาวบ้ านสําฤทธิ:ผลโดยมีชาวบ้ านเป็ น
ศูนย์กลาง
การใช้ ประโยชน์ ท ีดนิ ของเกษตรกรพืน$ ทีสูง
สําหรับชาวบ้ านจํานวนมากทีอาศัยอยูบ่ ริ เวณภูเขาในเมืองปากแบ่ง การปลูกข้ าวแบบหมุนเวียน
บนทีสงู เป็ นวิถีชีวิต การเพาะปลูกพืชหมุนเวียนตามปกติจะมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ ประโยชน์ในพื %นทีเดิม
ทุกๆ 7 ถึง 9 ปี คือหลังจากปล่อยพื %นทีทิ %งไว้ โดยไม่เข้ าไปใช้ ประโยชน์ เพือให้ ป่าขันที
% สองได้ มีการฟื น% ตัว
สร้ างความอุดมสมบูรณ์ในดิน จากนันจึ
% งทําการถากถางพื %นที เผา แล้ วก็เริ มปลูกข้ าว หลังจากการเก็บเกียว
ก็จะปล่อยไร่เก่าทิ %งไว้ หลายปี เพือให้ พืชพรรณเริ มฟื น% ความอุดมสมบูรณ์จนถึงระดับทีเหมาะสม ชาวบ้ านก็
จะย้ อนกลับมาเพาะปลูกในพื %นทีเดิมอีกครัง%
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ทุกๆ ปี ในเมืองปากแบ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโสและชาวบ้ านจะประชุมกันเพือหารื อเรื องการทําไร่
หมุนเวียนโดยใช้ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของคนท้ องถินทีสงั สมมา ตรวจสอบคุณภาพทีดนิ ขนาด
ต้ นไม้ กีปีแล้ วทีปล่อยทีดนิ ให้ รกร้ าง ทําให้ ชาวบ้ านเลือกพื %นทีทําไร่ เลือกพันธุ์พืชทีเหมาะสมกับสภาพของ
ดิน พื %นทีป่าไหนเหมาะสมทีจะทําการเพาะปลูกในปี นันๆ
% เมือตกลงกันได้ ว่าพื %นทีไหนเหมาะสําหรับการทําไร่
หมุนเวียน ผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวุโสก็จะแบ่งทีให้ แต่ละครัวเรื อนตามขนาดแรงงานของแต่ละครอบครัว การ
ทําในลักษณะนี %ในอดีตทีผา่ นได้ ผลดี มีเสถียรภาพเท่าทีเป็ นไปได้ มีความยืดหนุน่ เพือรับมือกับการเเปลียน
แปลงของจํานวนประชากรและการใช้ ประโยชน์ทีดนิ 1
ปั ญหาทีเกิดจากนโยบายทีดนิ และป่ าไม้
ในลาวปั จจุบนั นี % นโยบายทีดินและป่ าไม้ ตา่ งๆ ทีออกมาต่างก็ละเลยรูปแแบบการใช้ ประโยขน์ทีดนิ
ของชาวบ้ าน มีผลกระทบมากต่อวิถีชิวิตของเกษตรกรพื %นทีสงู
รัฐบาลลาวได้ ดําเนินนโยบายเกียวกับทีดนิ และป่ าไม้ เพือทีจะจํากัดการทําไร่หมุนเวียน เดิมที
นโยบายนี %มีวตั ถุประสงค์ทีจะส่งเสริ มการอนุรักษ์ ป่าไม้ และลดความยากจน การดําเนินนโยบายทีผิดทางที
จะจํากัดการทําไร่หมุนเวียนไม่ได้ มาพร้ อมกับการเพิมผลผลิตทางการเกษตรหรื อเพิมโอกาสในการจ้ างงาน
ท้ ายทีสดุ การทีจะจํากัดการทําไร่หมุนเวียนก็ไม่ได้ ผล ในทางตรงกันข้ ามทําให้ มีการทําลายป่ าไม้ เพือใช้
ประโยชน์และทําให้ คนในท้ องถินยากจนลงอีก
นอกจากนี % รัฐบาลยังได้ ดําเนินนโยบายโย้ กย้ ายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีอาศัยอยูบ่ นพื %นทีสงู ไปอยูใ่ นทีราบ
หรื อตามสองฝากถนน เพือจํากัดการทําไร่หมุนเวียน เพือช่วยกําจัดยาเสพติด ควบคุมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ
และเพือเพิมการเข้ าถึงตลาดและการพัฒนาการบริ การต่างๆ แต่ผลทีได้ คือการเพิมขึ %นของจํานวนประชา
การสองข้ างถนน และเป็ นสาเหตุให้ ขาดแคลนทีทํากินและมีการทําลายป่ ามากขึ %น
กรณีศึกษาเมืองปากแบ่ ง: นโยบายการส่ งเสริมป่ าไม้ -การจัดการป่ าทีถูกทําลาย
ตังแต่
% ปี 2539 (1996) ในเมืองปากแบ่ง รัฐดําเนินโครงการจัดโซนการใช้ ทีดนิ และป่ าไม้ มีเป้าหมาย
เพืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สนับสนุนการทําไร่หมุนเวียน และส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจเพือเพิม
รายได้ ให้ แก่ชาวบ้ าน แต่การดําเนินโครงการเหล่านี %เหมือนเป็ นการขีดเส้ นแบ่งใหม่ให้ กบั ชาวบ้ าน โดยการ
จัดสรรทีทํากิน กําหนดขอบเขตการใช้ ประโยชน์จากป่ าภายในหมูบ่ ้ าน
ในหมูบ่ ้ านหนึง พื %นทีสว่ นใหญ่ทีเคยใช้ ในทําไร่
หมุนเวียนปั จจุบนั ได้ ถกู กําหนดให้ เป็ นป่ าสงวน ทําให้
ชาวบ้ านต้ องเดือดร้ อนจากการขาดทีดนิ ทํากิน ชาวบ้ านต้ อง
หาทางออกโดยการไปเช่าทีในหมูบ่ ้ านข้ างเคียง บ้ างก็ย้ายไป
อยูห่ มูบ่ ้ านอืนๆ อย่างไรก็ดี การไปเช่าทีดินทํากินในหมูบ่ ้ าน
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ข้ างเคียงไม่พอเพียง ทําให้ ชาวบ้ านต้ องไปทําไร่หมุนเวียนในพื %นทีป่าต้ นนํ %า ภายใต้ โครงการต่างๆ ของรัฐ
เหล่านี % ทีได้ ขีดเส้ นแบ่งเขตว่าพื %นทีไหนเป็ นผืนป่ าหรื อทีดินทํากิน ทําให้ ชาวบ้ านทียงั คงทําการเกษตรแบบ
ดังเดิ
% มเป็ นการทําผิดกฏหมาย
ในอีกหมู่บ้านหนึง การขาดทีดนิ ทํากินทําให้ ชาวบ้ านกลับมาทําการเพาะปลูกในทีดนิ เดิมเร็ วขึ %น
ชาวบ้ านปล่อยพื %นทีทิ %งร้ างไว้ แค่ 3 ปี บางพื %นทีมีการเพาะปลูกต่อเนืองทุกฤดู การทีพื %นทีไม่ได้ ถกู ปล่อยว่าง
ไว้ ภายในเวลาทีเหมาะสม ทําให้ ดนิ เสือมสภาพ ผลผลิตก็ลดลง
นอกจากนี % ยังพบว่ามีผืนป่ าไม้ ใกล้ แหล่งนํ %าหรื อป่ าต้ นนํ %าซึง เดิมทีชาวบ้ านปกป้องไว้ ถูกถากถาง
จากการทีการทําไร่หมุนเวียนในผืนป่ าต้ นนํ %าถูกทําให้ เป็ นสิงผิดกฎหมาย เป็ นการลบความหมายทีชาวบ้ าน
วางไว้ ตอ่ การอนุรักษ์ ผืนป่ าขนาดเล็กในป่ าต้ นนํ %า ฉะนัน% ปั จจุบนั นี %จึงมีกรณีการทีชาวบ้ านถางป่ าเพือปลูก
พืชหมุนเวียนในพื %นทีใกล้ ป่าต้ นนํ %า
มุ่งสู่การจัดการป่ าโดยชุมชน - ความท้ าทายของแม่ โขงว้ อช (Mekong Watch)
จากหลักฐานกรณีศกึ ษาทีเมืองปากแบ่ง การดําเนินนโยบายทีดินและป่ าไม้ จากบนลงล่าง ทําให้
เกิดความสับสนให้ แก่ชาวบ้ านในท้ องถินในเรื องการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ในแง่ของการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ในลาว รวมถึงการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เช่น การปลูกป่ าเพืออุตสาหกรรมและการปลูกพืชเศรษฐกิจ
การปฏิเสธนโยบายการใช้ ประโยชน์ทีดนิ และการจัดโซนพื %นทีป่าไม้ ของรัฐบาล หรื อการกลับไปใช้ รูปแบบ
ดังเดิ
% มในใช้ ประโยชน์ทีดนิ จะไม่สามารถเอาชนะปั ญหาทีกําลังเกิดขึ %นได้ การทีจะคุ้มครองสิทธิของชาวบ้ าน
จากบริ ษัทเอกชนและโครงการพัฒนาต่างๆ นัน% สิทธิในการใช้ ประโยชน์ทีดนิ และป่ าไม้ ของชาวบ้ านต้ อง
เขียนลงไปเป็ นกฎหมาย
ตังแต่
% ปี 2548 (2005) แม่โขงว้ อช ได้ ทํางานร่ วมกับคณะป่ าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพือดําเนิน
โครงการจัดการป่ าต้ นนํ %าทีเมืองปากแบ่ง โดยมีดําเนินการสํารวจและได้ มีข้อเสนอแนะออกมาดังนี %คือ 1)
บรรลุวิธีการบริ หารจัดการป่ าต้ นนํ %าทีประนีประนอมระหว่างการอนุรักษ์ ป่าไม้ และรักษาวิถีชีวิตชาวบ้ าน 2)
สร้ างกลไกให้ ชาวบ้ านมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทีเกียวข้ องกับประเด็นการใช้ ประโยชน์ทีดนิ และป่ าไม้ 3)
มัน ใจได้ วา่ นโยบายทีออกโดยส่วนกลางควรจะสะท้ อนปั ญหาทีเกิดขึ %นในพื %นทีอย่างเป็ นธรรม

สํ ารวจเพือเตรี ยมทีดินและแบ่ งเขตป่ าไม้
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จากความคิดริ เริ มนี % ในปี 2007 คณะกรรมจัดการลุม่ นํ %าห้ วยกระแสน (Houay Kasaen) ได้ ถือกําเนิด
ขึ %น ประกอบด้ วยตัวแทนชาวบ้ านจาก 8 หมูบ่ ้ านทีมีพื %นทีเพาะปลูกอยูใ่ นป่ าต้ นนํ %า และเจ้ าหน้ าทีเมือง
คณะกรรมการจะประชุมกันก่อนทีชาวบ้ านจะตัดสินใจว่าจะทําไร่หมุนเวียนทีไหน และหลังฤดูการเก็บเกียว
ในทีประชุมจะวางแผนการใช้ ทีดนิ และการอนุรักษ์ ป่าไม้ รวมทังปรึ
% กษาหารื อกันถึงประเด็นปั ญหาทีเกิดขึ %น
นอกจากนี % คณะกรรมการจะทบทวนประเภทการใช้ ประโยชน์ทีดนิ การดําเนินงานมีวตั ถุประสงค์เพือให้
ชาวบ้ านเป็ นศูนย์กลางการบริ หารจัดการทีดนิ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และมีความมัน คงในทีดินสําหรับ
การทําไร่หมุนเวียน รวมทังการทิ
%
%งช่วงให้ ผืนดินได้ พกั ฟื น% ซึงเป็ นสิงทีจําเป็ นในการทําไร่แบบหมุนเวียน ซึง
เป็ นแบบอย่างทีชาวบ้ านทําอยูแ่ ต่ได้ ถกู ละเลยและบดบังจาการดําเนินนโยบายการใช้ ประโยน์จากทีดนิ จึง
ทําให้ เกิดผลเสียตามมา
การถือกําเนิดของคณะกรรมการและการทบทวนประเภทของการใช้ ประโยชน์ทีดินได้ ทําให้ เกิดเวที
สําหรับเจ้ าหน้ าทีรัฐและชาวบ้ านได้ ทํางานร่วมมือกันเพือแก้ ประเด็นปั ญหาการใช้ ประโยชน์ทีดนิ และการ
อนุรักษ์ ป่า เห็นได้ ชดั ว่าเป็ นความสําเร็ จทีสําคัญอย่างยิง อย่างไรก็ดี ยังคงมีงานอีกหลายอย่างทีต้องจัดการ
เช่น การเน้ นให้ ชาวบ้ านเข้ าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของกฎระเบียบการใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ และกิจ
กรรมการบริ หารจัดการป่ าต้ นนํ %า รวมถึงสะท้ อนให้ เห็นปั ญหาจากการดําเนินนโยบายจากกรณีศกึ ษาทีเมือง
ปากแบ่ง ดังนัน% เพือปรับปรุงความเป็ นอิสระและความยัง ยืนของโครงการ กิจกรรมการติดตามผลจึงเกิด
ขึ %นมา เช่นการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกียวกับสิงแวดล้ อมให้ กบั ชาวบ้ านโดยเฉพาะกลุม่ ผู้หญิง ใน
ขณะเดียวกันก็ดําเนินกิจกรรมแบ่งปั นประสบการณ์ทีเกิดขึ %นทีเมืองปากแบ่งให้ กบั พื %นทีอืนๆ รวมทัง%
หน่วยงานรัฐบาลกลาง
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ซาโตมิ ฮิกาชิ
1

ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ในบทที 2-9 “การทําไร่หมุนเวียนและชีวติ เกษตรกรพืน% ทีสูงทางตอนเหนือของลาว”
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