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โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชน 
ในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้

ฉบับพิเศษที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2559
จดหมายข่าว

เรื่องและภาพโดย: ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ถอดความคิด ‘สุมิตรชัย หัตถสาร’ ผอ. CPCR 
ยืนหยัดในหลักสิทธิชุมชน ร่วมผลักดันข้อบัญญัติต�าบล ‘แม่สวด’ 

บทพิสูจน์กลางสุญญากาศแห่งรัฐธรรมนูญไทย

“หากมคีนมาบอกว่าคณุอยูป่่า คณุผิดกฎหมาย เรากส็ามารถบอกได้ว่าป่าไม้คอืทรพัยากร
ที่ชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์และชุมชนนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่มานานแล้ว เพราะที่ผ่านมารัฐ 
กไ็ม่เคยไล่เขาออก แต่ประเดน็คอืเราจะอยูอ่ย่างไร ค�าตอบคอือยูอ่ย่างยัง่ยนื อยูอ่ย่างสมดลุ
ทางธรรมชาติและใช้ประโยชน์ได้ แน่ละ ความขัดแย้งทางกฎหมายอาจจะมีอยู ่ แต่ว่า 
เราสามารถอธิบายผ่านรูปธรรมในพื้นที่ นั่นคืออธิบายผ่านข้อบัญญัติต�าบลซึ่งมันมี 
ฐานะมากกว่าการพูดด้วยปากเฉยๆ” 

สุมิตรชัย หัตถสาร ผอ. CPCR
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บันได 9 ขั้น ในการจัดการทรัพยากรที่ดินโดยชุมชน ประกอบด้วย 

ขั้นที่ 1 สร้างความเข้าใจ และหาข้อตกลงในชุมชน

ขั้นที่ 2 จัดท�าระบบข้อมูลที่ดินท�ากิน

ขั้นที่ 3 พัฒนากฎระเบียบการจัดการที่ดิน

ขั้นที่ 4 สนับสนุนเวทีประชาคมเพื่อรับรองกฏระเบียบ 

ขั้นที่ 5 เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ

ขั้นที่ 6 อปท. ออกข้อบัญญัติรับรอง เพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชน

ขั้นที่ 7 พัฒนารูปแบบการใช้ที่ดิน ให้มีความยั่งยืน

ขั้นที่ 8 ศูนย์เรียนรู้การจัดการที่ดินทั้งระบบ 

ขั้นที่ 9 ผลักดันให้มีการรับรองสิทธิทางนโยบาย

เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูล 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ร่วมสังเกตการณ์เวทีระดม 
ความเห็นว่าด้วยการผลักดันให้มีการออกข้อบัญญัติต�าบล
แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่โครงการพัฒนาสิทธิใน
สงัคม (Social Life Project-SLP) ร่วมกบั ศนูย์พทิกัษ์และ
ฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถ่ิน (The Center for Protection 
and Revival of Local Community Rights-CPCR) หรอื 

(ศพช.) จัดขึน้เพือ่ให้ความรูแ้ก่ชาวต�าบลแม่สวด โดยในงาน
ดังกล่าว นอกจากมีพี่น้องกลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยงจาก 
แทบทกุหมูบ้่านของต�าบลแม่สวดเข้าร่วมรบัฟังอย่างคึกคกั
แล้ว ยังมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สวดร่วมแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�าข้อบัญญัติต�าบลด้วย 

จดหมายข่าวฉบบัทีผ่่านมา ซึง่นบัเป็นฉบบัปฐมฤกษ์ของโครงการส่งเสรมิความเขม็แขง็ภาคประชาชน
ในเรือ่งสทิธทิีดิ่นและป่าไม้ ได้น�เสนอความเป็นมาของโครงการให้ผู้อ่านได้รบัทราบไปแล้วว่าก่อตัง้ขึน้ภายใต้ 
ความร่วมมอืขององค์กรภาคเีครอืข่ายด้านสทิธมินษุยชน 2 องค์กร ได้แก่ ศนูย์พทิกัษ์และฟ้ืนฟสูทิธชิมุชน
ท้องถิ่น (CPCR) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) เพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่อง 
สิทธิที่ดินและป่าไม้ให้แก่พี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ในพื้นท่ีภาคเหนือของไทยเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ความยุติธรรม เน่ืองจากปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติของไทย ท�ให้กลุ่มชนเผ่า 
พืน้เมอืงและชาตพัินธ์ุจ�นวนมากในภาคเหนอืของไทยกลายเป็นผูล้ะเมดิกฎหมาย ต้องเผชญิกบัการสญูเสยี
ที่ดินและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องจากกฎหมายป่าไม้และที่ดินซึ่งมีความซับซ้อน โดยจดหมายข่าว 
ฉบับที่แล้ว น�เสนอกรณีผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอางที่หมู่บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง 
จ.เชยีงใหม่ ทีไ่ด้รับผลกระทบเนือ่งจากค�สัง่ที ่64 ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิว่าด้วยการปราบปราม 
และการหยุดยั้งการบุกรุกท�ลายทรัพยากรป่าไม้ น�มาสู่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีค�ส่ังให้ 
ชาวบ้านที่นอแลหลายรายรื้อโฮมสเตย์ รื้อที่พักอาศัย ท�ให้ปัจจุบัน ชาวบ้านนอแลจ�นวนไม่น้อย 
มคีวามหวาดกลัวและรู้สกึไม่มัน่คงในชวีติ แม้ปัจจบุนั คดีของชาวบ้านนอแลยงัไม่เข้าสูก่ารพจิารณาในชัน้ศาล  
ทว่า ทีมทนายของศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ยังเฝ้าระวังและติดตามประเด็นปัญหาของ 
บ้านนอแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนจดหมายข่าวฉบับนี้ มุ่งน�เสนอบทบาทของ CPCR และภาคีเครือข่ายในการ
ร่วมผลักดันข้อบัญญัติต�บลในพื้นที่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ จ.แม่ฮ่องสอน อันสะท้อนนัย 
ของการที่คนในชุมชนตระหนักถึงหลัก “สิทธิชุมชน” อย่างแท้จริง 
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ทัง้นี ้สาระส�าคญัของการจดัเวทีดงักล่าว นายสมุติร
ชัย หัตถสาร ผู้อ�านวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน
ท้องถิ่น (CPCR) ได้ให้ความรู้แก่ชาวชุมชนแม่สวดว่าด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
รวมทั้งบทบาท เจตนารมณ์ และหลักความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�าคัญที่สุดคือการให้ความรู้
ถึงแนวทางและกลไกในกระบวนการจัดท�าข้อบญัญัติต�าบล
รวมทั้งให้ความรู้เรื่องหลักสิทธิชุมชนผ่านการน�าเสนอ
บนัได 9 ขัน้ในการจดัการทรพัยากรทีด่นิโดยชมุชน ดงัภาพ
ประกอบในหน้าที่ 2

นอกจากนี้ ในตอนท้ายของจดหมายข่าว น�าเสนอ
ทศันะของนายสุมิตรชัย หตัถสาร และนายสคุดิ ประดบัภทูอง  
เจ้าหน้าที่ SLP ที่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับศูนย์ข้อมูล มูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรมถึงความมุ่งหวัง หลักการ เจตนารมณ์ของ
ข้อบัญญัติต�าบล หลักสิทธิชุมชน รวมถึงบทพิสูจน์ความ
ท้าทายและนัยส�าคัญแห่งการทดลองกระบวนการร่าง 
ข้อกฎหมายในระดับฐานรากท่ีประชาชนคนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมสร้างอย่างแท้จริง

ส�าหรับวงเสวนาบนเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องข้อ
บัญญัติต�าบล ยึดมั่นในหลักของการรับฟังความเห็นจาก
คนในชมุชน เปิดโอกาสให้ผูค้นจากแต่ละหมูบ้่านของต�าบล
แม่สวดได้ร่วมซักถาม หารือแลกเปลี่ยนความเห็น กระทั่ง
มีผลสรุปในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อบัญญัติต�าบลแม่สวด 

ผลการหารือในเบื้องต้นนี้ที่ประชุมลงความเห็น 
ให้เรียกขานว่า ‘ปฏิญญาแม่สวด’ โดยก�าหนดให้แต่ละ
หมูบ้่านของต�าบลแม่สวด ส่งตวัแทนมาเป็นคณะกรรมการ
ยกร่างข้อบัญญัติต�าบล ขณะเดียวกัน อบต. ก็เข้าร่วม
ปฏิญญา โดยยืนยันว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นหนึ่ง 
ในกรรมการยกร่างข้อบัญญัติต�าบลด้วย เช่นเดียวกับ

องค์กรภาคเีครอืข่ายทัง้ 3 คอื โครงการพัฒนาสทิธใินสงัคม 
(Social Life Project-SLP) ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิ
ชุมชนท้องถิ่น (The Center for Protection and  
Revival of Local Community Rights-CPCR) CPCR 
SLP และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural  
Foundation-CrCF) ทีต้่องส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ยกร่างข้อบัญญัติต�าบลด้วยเช่นกัน 

ทว่า ก่อนที่จะก้าวไปถึงผลสัมฤทธิ์ของการออก 
ข้อบัญญัติต�าบล แต่ละหมู่บ้านในต�าบลแม่สวด จ�าเป็น 
ต้องมกีฏระเบยีบของชมุชน เพือ่จดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว 
เกือบทุกหมู่บ้านในต�าบลแม่สวดต่างมีกฏระเบียบชุมชน
ของตนท่ีผ่านความเห็นชอบจากคนในหมู่บ้าน และประกาศ 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบังคับใช้ในชุมชนแล้วทั้งส้ิน  
มีเพียง 2-3 หมู่บ้านเท่านั้น ที่การจัดท�าระเบียบชุมชน 
ยังไม่แล้วเสร็จดี 

ส�าหรับต�าบลแม่สวดแห่งนี้ มีทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย

1. บ้านแม่สวด 2. บ้านห้วยม่วง 

3. บ้านกองอูม 4. บ้านแม่หลุย 

5. บ้านอุมโล๊ะ 6. บ้านแม่แฮด 

7. บ้านแม่หาด 8. บ้านแม่สวดใหม่ 

9. บ้านนาดอย 10. บ้านสบโขง 

11. บ้านแม่แพใหญ่ 12. บ้านอุมโล๊ะเหนือ 

จากการตรวจสอบข้อมูลระเบียบชุมชนของแต่ละ
หมูบ้่านทีม่กีารจดัท�าขึน้ ศนูย์ข้อมลูมลูนธิผิสานวฒันธรรม
พบว่าประเด็นหลักในการออกระเบยีบเพ่ือจัดการทรัพยากร- 
ธรรมชาติของแต่ละหมู่บ้านมีความคล้ายคลึงกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสาระส�าคัญว่าด้วยการจัดการ 
ป่าอนุรักษ์ การจัดการป่าใช้สอย การจัดการป่าต้นน�้าและ
ล�าห้วย การอนรุกัษ์ล�าห้วยของชมุชน การจดัการไร่หมุนเวยีน  
และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนในกรณีต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ 
อาจแสดงนยัถึงความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เป็นหัวใจหลักของพื้นที่แห่งนี้ อีกทั้งมีคุณค่าและส�าคัญ
ต่อคนในชุมชนจนผลักดันให้พวกเขาจัดท�ากฏ ข้อบังคับ
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิต
พวกเขาไม่ว่าป่าต้นน�า้หรอืล�าห้วย ซึง่นอกจากประเดน็หลกั
ที่กล่าวมานี้ ระเบียบชุมชนของแต่ะหมู่บ้านมีข้อแตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

บรรยากาศในห้องประชุมว่าด้วยการจัดท�าข้อบัญญัติต�าบลแม่
สวด ในช่วงที่นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อ�านวยการศูนย์พิทักษ์และ

ฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR) และนางนภาพร สงปรางค์ 
ทนายความจาก CPCR เป็นวิทยากรให้ความรู้
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บทสัมภาษณ์พิเศษ: นายสุมิตรชัย หัตถสาร 
ผู้อำ�นวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้อำงถิ่น 
(The Center for Protection and Revival  
of Local Community Rights-CPCR)

Q: ต�บลแม่สวด ทีอ่�เภอสบเมยมคีวามน่าสนใจ
อย่างไร CPCR และองค์กรภาคีอย่าง SLP 

จึงมุ ่งผลักดันให้เกิดข้อบัญญัติต�บล ที่นี่ต่างจาก
อ�เภออื่นๆ ใน จ.แม่ฮ่องสอนอย่างไร? 

สมุติรชัย: “องค์ประกอบในแง่การจดัการของชมุชน
ทีน่ีน่่าสนใจเพราะเป็นการจดัการแบบดัง้เดมิ เป็นชาตพินัธุ์
กะเหรี่ยงด้ังเดิม จริงอยู่ แม้บางพื้นที่อาจจะปรับตัวเข้าสู่
การผลิตแบบเชิงเศรษฐกิจบ้างบางส่วน แต่ไม่ทั้งหมด คือ
เขามีวิธีการจัดการว่าแม้จะมีพื้นที่บางส่วนที่อยากปรับ
เปลี่ยนเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ แต่เขาก็มีกระบวนการภายใน
ในการจัดการด้วยตนเอง”

“ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งคือ เราท�างานกับที่นี่
มาหลายปี เราก็เข้าใจวิธีคิดชาวบ้านพอสมควร เราคิดว่า
เขามีรูปแบบหรือกระบวนการจัดการภายในของเขา  
รวมทั้งแนวทางในการปรับตัวรับมือกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ค่อนข้างจะมีพัฒนาการ

“ประเด็นที่ 2 คนรุ่นใหม่ๆ ผู้น�ารุ่นใหม่ๆ ของที่นี่ 
เขาเริ่มเช่ือมต่อกับโลกภายนอกได้ดีขึ้น รวมถึงเร่ือง
การเมืองท้องถิ่น อบต. ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในพื้นที่ 

“นอกจากนัน้ พืน้ทีก่ม็ขีนาดไม่ใหญ่จนเกินไป คอืมี 
10 กว่าหมู่บ้าน ไม่เล็กไม่ใหญ่ พอดีๆ ด้วยองค์ประกอบที่
ว่ามา ที่นี่จึงเหมาะที่จะผลักดันและยกระดับพวกเขาใน
ทางการเมือง เพราะว่า กฎหมายอุทยาน กฎหมายป่าไม้ก็
มีความขัดแย้งอยู่ เนื่องจากรัฐพยายามที่จะเข้ามาควบคุม 
ใช้อ�านาจตลอดเวลา แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวน 
ที่เตรียมจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน จึงเป็นความขัดแย้ง
ที่ชาวบ้านเขาเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาน้ีอยู่ ซึ่งถ้าเขา
ไม่ลุกขึ้นมาจัดการตนเองหรือสร้างความเข้มแข็ง เขาก็จะ
ตกเป็นเบีย้ล่าง แล้วสดุท้ายก็จะโดนมาตรการต่างๆ ของรฐั 
เข้าไปจัดการ ดังนั้น เราจึงคิดว่า เมื่อเราท�างานมาหลายปี 

นายสุมิตรชัย หัตถสาร  
ผู้อ�านวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น  

(The Center for Protection and Revival  
of Local Community Rights-CPCR)

เราก็อาจต้องยกระดับขึ้น จากการมีโฉนดชุมชนในระดับ
ชุมชนแล้ว มีข้อมูลชุมชน มีกติกาชุมชนแล้ว มันก็ควรจะ
ยกระดบั แต่ไม่ว่าอย่างไร กข็ึน้อยูก่บัความพร้อมของแต่ละ
พ้ืนที ่ท้ัง 10 หมูบ้่านเอง ตอนนีก้ค็วามพร้อมยงัไม่เท่ากนัเลย” 

Q: แต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างไร ในแง่ไหน?
สมุติรชัย: “บางหมูบ้่านท�าระเบยีบชมุชน 

โฉนดชุมชนเสร็จหมดแล้ว เพอร์เฟค แต่บางหมู่บ้าน 
ยังเตาะแตะๆ แต่ โดยรวม เกินครึ่งหรือมากกว่าครึ่งนั้น
พร้อมแล้ว เพราะฉะนั้น การท�าข้อบัญญัติต�าบลมันก็ควร
จะเร่ิมได้แล้ว แต่ว่า กค็งยงัไม่ส�าเร็จในระยะเวลาอนัส้ันหรอก 
แต่ผมย�้ากับสุคิดและชาวบ้านเสมอว่าไม่ต้องไปรีบ เพราะ
ให้เริ่มจากชาวบ้าน ให้เขาคิดด้วยตัวเองจริงๆ ในเริ่มจาก
ฐานท่ีแข็งแรง เพราะเมือ่มีฐานท่ีแข็งแรง ชาวบ้านกจ็ะเป็น
ตัวขับเคลื่อนได้” 
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Q: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐควร 
จะมีบทบาทอย่างไรต่อการร่วมผลักดัน 

ข้อบัญญัติต�บล?
สุมิตรชัย: “ในยุคนี้ ทรัพยากรควรเป็นการจัดสรร

ร่วมกัน ภายใต้หลักการในรัฐธรรมนูญ คือ ให้ชุมชนและ 
ให้องค์กรท้องถิ่นของรัฐช่วยกันจัดการ แน่นอน ถ้าชุมชน
เข้าใจ ทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าใจแล้วสามประสาน จะท�าให้การผลักดันน้ีแข็งแรง 
ยั่งยืน แต่ท่ีผ่านมามักขัดแย้งกันอยู ่ ด้วยต่างคนต่าง 
ไม่เข้าใจบทบาทตนเอง รฐักอ็าจหวงอ�านาจ หวงงบประมาณ  
คือรฐัอาจมองชาวบ้านว่าเขาไม่มทีางท�าอะไรได้ มองชาวบ้าน 
ต�า่กว่า มองว่าชาวบ้านจะมาดแูลป่าดแูลทรพัยากรได้ยงัไง  
มีความขัดแย้งในเชิงความคิด แต่ตัวกฎหมายตัวนโยบาย
นั้นเปิดช่องให้เข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้อยู่แล้ว เพียงแต่อาจยัง
มีปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง หรือประเมิน
ทุกอย่างในสายตาท่ีเป็นลบ แต่เราก็คิดว่า เรื่องพวกนี ้
ต้องใช้เวลา เราไม่จ�าเป็นต้องไปรอหน่วยงานรัฐ เราก็ช่วย
ให้ชาวบ้านสร้างมันขึ้นมาเองเลย” 

“เม่ือกระบวนการของชาวบ้านเข้มแข็งและเติบโต
แล้ว รัฐก็ต้องสยบกับเสียงของประชาชนอยู ่ดี เราจึง 
มองว่านีแ่หละเป็นช่องทางให้ชาวบ้านได้ใช้อ�านาจของเขา 
เป็นอ�านาจทางการเมอืงทีส่ามารถซพัพอร์ตตวัเองได้ หรือ
ยกตวัอย่างเช่น ชาวบ้านบางคนเขาเป็นสมาชกิสภา อบต. ด้วย  
เพราะเขาเรียนรู้ว่าเขาต้องส่งคนเข้าไปมีที่นั่ง อยู่ใน อบต. 
นี่สะท้อนว่าเขาเริ่มใช้การเมืองระดับท้องถิ่นมาต่อรอง  
ในหลายทีเ่ป็นแบบนี ้นีค่อืพฒันาการทีช่าวบ้านไดด้เรยีนรู้ 
แม้อ�านาจท้องถิน่จะดเูลก็กจ็รงิ แต่มนัเข้าถงึชาวบ้านได้ไว
เข้าถึงง่าย และจับต้องได้”

Q: ข้อบญัญตัติ�บลท่ีเปรยีบเสมอืนการให้ชมุชน
ก�หนดทศิทางการจดัการทรพัยากรของตนเอง 

เป็นการริเริ่มสิทธินับต้ังแต่ฐานราก หากสัมฤทธ์ิผล  
ข้อบญัญตัติ�บลจะส่งผลสะเทอืนต่อโครงสร้างอ�นาจ 
ในรูปแบบเดิม อย่างไร?

สุมิตรชัย: “โครงสร้างของ อบต. นั้น จริงๆ แล้ว 
ถูกสร้างมาให้เป็นฐานให้ชาวบ้าน แต่พัฒนาการที่ผ่านมา 
อบต.กลับถูกนักการเมืองยึดไปเป็นฐาน แล้วหน่วยงาน
ราชการก็เข้ามาควบคุมค่อนข้างเยอะ ดังนั้น บทบาทของ 
อบต. จึงไม่สามารถท�าให้กดิประสทิธภิาพหรอืไปตอบโจทย์

ชาวบ้านได้จริง ขณะที่หลายเรื่องที่เป็นภารกิจของ อบต. 
ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง เพราะถูกชี้น�าโดยฝ่ายรัฐ บ้างก็
เป็นกลุ่มทุนมาชี้น�า งบประมาณที่ได้มาหลายครั้งก็ไม่ได้ 
ถกูใช้ไปโดยตอบสนองความต้องการแท้จรงิของประชาชน 
ไม่ตอบโจทย์ของชาวบ้านจริงๆ” 

“โดยหลักการของกฎหมายระดับท้องถิ่น อบต มี
อ�านาจบังคบัใช้กฎหมายท้องถิน่ สามารถท�าให้เป็นกฎหมาย  
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีได้ทุกเรื่อง  
ทั้งเรื่องทรัพยากรและด้านวัฒนธรรม มันท�าได้หมด อบต. 
มีภารกิจในเร่ืองพวกนี้อยู่แล้ว แต่ท่ีผ่านมาไม่เกิดหรือ 
เกิดยากก็เพราะสมาชิก อบต. บางแห่งตกเป็นเครื่องมือ
ของกลุ่มทุน หรือว่าถูกชี้น�าหรือถูกครอบง�าโดยฝ่ายรัฐ  
เขาก็จะไม่กล้าออกข้อบัญญัติเหล่านี้ เพราะข้อบัญญัต ิ
เหล่านีจ้ะไปส่งผลให้ชาวบ้านมอี�านาจมากขึน้ในการต่อรอง 
นี่ก็คือปัญหาหนึ่ง นี่คือปัญหาภาพกว้างๆ แต่เราก็เล็งเห็น
ว่านักการเมืองท้องถิ่นนั้น เขามาแล้วเขาก็ไป ในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นแบบนั้น” 

Q: กล่าวได้ว่าการทีช่มุชนมส่ีวนร่วมในข้อบญัญตั ิ
ต�บล ถอืเป็นส่วนส�คญัในการสร้างรากฐาน

ของประชาธิปไตย?
สุมิตรชัย: “เพราะฉะนั้นแล้ว มองในแง่หนึ่ง  

การผลักดันข้อบญัญติัต�าบลเหล่าน้ีกค็อืแบบจ�าลองระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างมาก เพราะ
ว่าทกุคนท่ีถกูเลอืกเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นสมาชกิ อบต. นายก 
อบต. ล้วนต้องผ่านการเลือกต้ัง คนในต�าแหน่งเหล่านี้  
เขามาแล้วเขาก็ไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งเหมือน
นักการเมือง” 

“ดังนั้น ถ้าเราท�าให้ชาวบ้านเข้มแข็ง เป็นพลเมือง
ทีเ่ข้มแขง็ มสี�านกึในระบอบประชาธปิไตย มสี�านกึในความ
มีส่วนร่วมในการเมือง เขาก็สามารถท่ีจะผลักดันนโยบาย
ต่อท้องถ่ินได้ ดังนั้น ข้อบัญญัติต�าบลก็เป็นเครื่องมือหนึ่ง  
หลังจากผลักดันให้เกิดข้อบัญญัติต�าบลแล้ว ในอนาคต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีหน้าที่หนุนเสริมให้มี
การน�าข้อบญัญตัติ�าบลไปบงัคบัใช้ เพือ่ให้ข้อบญัญตัติ�าบล
นั้นใช้งานได้จริง มันก็จะกลายเป็นนโยบายพื้นฐานของ 
อบต. ต่อไปเรื่อยๆ แต่ในแง่นี้ จะมีความแตกต่างจากกรณี
ทีข้่อบญัญตัติ�าบลเกดิจากนายก อบต. หรอื สภา อบต. เอง 
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เพราะข้อบญัญตัทิีไ่ม่ได้มาจากคนในชมุชนโดยตรงน้ัน ผู้น�า
ในองค์กรท้องถิ่นอาจจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ เช่น เมื่อมี
นายก อบต. คนใหม่มาด�ารงต�าแหน่ง เขาอาจจะยกเลิก 

“แต่ถ้าข้อบัญญัติต�บลเกิดจากฐานราก 
เกิดจากประชาชนคนหนึ่งรวมกันเป็นชุมชน เป็น
กฎหมายที่เกิดจากประชาชน รัฐจะมายกเลิกไม่ได้ 
เพราะกฎหมายนั้นจะแข็งแรงและยั่งยืน รัฐก็จะ 
ไม่กล้ายกเลิก เพราะเขารู้ว่าเป็นชาวบ้านที่ผลักดัน
เรื่องนี้มา ข้อบัญญัตินี้มีเสียงของประชาชนร่วม
กันผลักดัน ถ้ารัฐไปแตะ นั่นถือว่ารัฐไปแตะ
เจตนารมณ์ของประชาชน ในอนาคตหากมีการ
เลือกตั้ง เขาก็จะไม่ลือกคุณกลับเข้ามาอีก” 

“น่ีเป็นสมการทางการเมอืงทีต้่องเล่นให้เป็น 
การที่ชาวบ้านใช้ฐานรากของตัวเองเพื่อให้เกิด 
ข้อบญัญตัน้ัิน กฎหมายตวันีก็้จะยัง่ยนื และมันจะ 
ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆ ดังน้ัน ส่ิงส�คัญจึงอยู่ท่ีว่า 
จะเกิดขึ้นช้า ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เกิดข้ึนมาจาก
ฐานราก เกิดขึ้นมาจากประชาชนอย่างแท้จริง”

Q: หลังจากมี ‘ปฏิญญาแม่สวด’ ที่แต่ละหมู่บ้าน
ยนืยนัจะร่วมส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการยกร่าง 

ข้อบัญญัติต�บลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
สมุติรชยั: “จากนีก้ข้ึ็นอยูก่บัว่าจะท�าให้เป็นรูปธรรม 

ยิง่ขึน้ในตัวข้อบญัญตั ินอกจากน้ี ต้องหาทีมยกร่างฯ ระดม
ความคิดว่า ข้อบัญญัติจะมีก่ีหมวด มีโครงร่างอย่างไร 
หมวดไหน แต่ละหมวดจะมอีะไรบ้าง เรยีกว่า ต้องมบีนัทกึ
เจตนารมณ์ของการร่างข้อบญัญตั ิดงันัน้การประชุมทุกคร้ัง 
ต้องถูกบันทึกข้อมูลทั้งหมด เราจะประชุมกันเหมือนสภา 
ผูแ้ทนราษฎร ถกเถยีงกนัเตม็ที ่แล้วสรปุว่ามมีตกินัอย่างไร 
คือจ�าลองรูปแบบของสภาฯ เป็นรูปแบบที่ให้ชาวบ้านได้
เรียนรู ้ถึงกระบวนการร่างกฎหมายที่เกิดขึ้น ให้เขาได้
ตระหนักว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสภาที่มีความส�าคัญ” 

“เวทีนี้ จึงเป็นการสร้างเหตุการณ์ทางการเมือง 
ที่เอาไปใช้ในรูปแบบอื่นๆ ได้ด้วย ชาวบ้านที่นี่เขาก็ไม่ต่าง
จากคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ มีการถกเถียงกัน 
เรื่องการออกข้อบัญญัติ” 

Q: ข้อบัญญัติต�บลจะสามารถรองรับสิทธิของ
ประชาชนได้ต่อไปหรือไม่ หากรัฐบาล คสช.  

ยังคงอยู่ต่อไป หรือหากในอนาคตข้างหน้ามียุทธการ
ทวงคืนผืนป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง ข้อบัญญัติต�บลนี้จะ
ยังเป็นฐานท่ีแข็งแกร่งส�หรับให้ชาวบ้านได้ยืนยันใน
สิทธิของตนเองหรือไม่?

สมุติรชยั: “ในระดบัหนึง่นะ ในความเหน็ผม เพราะ
ข้อบัญญัติต�าบลนั้นต้ังอยู่บนฐานสิทธิชุมชนท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรอง แล้วเราท�าให้มันเป็นรูปธรรม จริงอยู่ แม้ตอนนี้  
ตัวกฎหมายใหญ่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่ออก แต่เรา
สร้างให้เป็นรูปธรรมขึ้น คือหากมีคนมาบอกว่าคุณอยู่ป่า 
คณุผดิกฎหมาย เราก็สามารถบอกได้ว่าป่าไม้คอืทรัพยากร
ที่ชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ และชุมชนนี้เป็นชุมชนดั้งเดิม 
ที่อยู่มานานแล้ว เพราะที่ผ่านมารัฐก็ไม่เคยไล่เขาออก  
แต่ประเด็นคือเราจะอยู่อย่างไร ค�าตอบคืออยู่อย่างยั่งยืน 
อยู่อย่างสมดุลทางธรรมชาติและใช้ประโยชน์ได้ แน่ละ 
ความขัดแย้ง ทางกฎหมายอาจจะมีอยู่ แต่ว่า เราสามารถ
อธิบายผ่านรูปธรรมในพื้นที่ นั่นคือ อธิบายผ่านข้อบัญญัติ
ต�าบลซึ่งมันมีฐานะมากกว่าการพูดด้วยปากเฉยๆ”

“นอกจากนี ้ในกระบวนการของการจดัท�าข้อบญัญตัิ 
ต�าบล สทิธเิหล่านี้จะถกูรวบรวมเป็นข้อมลู ถกูอธบิายเป็น
รูปธรรม มันเป็นเหมือนคู่มือ ที่จะใช้อธิบายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ หรือกระท่ังสู้ได้ สมมติว่าต้องมีการฟ้องศาล
ระหว่างหน่วยงานรัฐกับชาวบ้าน สิ่งนี้ก็จะเป็นหลักฐาน 
ที่ส�าคัญเชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรมที่สุด”
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ตัวแทนจากหลากหลายหมู่บ้านของต�าบลแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  
ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการจัดท�าข้อบัญญัติต�าบลและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า จ.แม่ฮ่องสอน
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บทสัมภาษณ์พิเศษ:

นายสุคิด ประดับภูทอำง 
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสิทธิในสังคม 
(Social Life Project-SLP)

นายสุคิด ประดับภูทอง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสิทธิในสังคม 
(Social Life Project-SLP)

Q: ฐานข้อมูลทั้งหมดของทุกหมู่บ้านในแม่สวด 
ที ่SLP รวบรวมไว้ สะท้อนภาพรวมเกีย่วกบั

ชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่อย่างไรบ้าง?
สุคิด: “โดยส่วนใหญ่เรื่องของทรัพยากร จัดการ

ที่ดินจะคล้ายๆ กัน แตกต่างกันเพียงรายละเอียด ที่นี ่
มีเฉพาะพี่น้องกะเหรี่ยงไม่มีเผ่าอื่น ชุมชนในพื้นที่นี้ มีทั้งที่
อยู่โซนตอนบน คือหมู่บ้านแม่หาด หมู่บ้านแม่แพใหญ่  
ซึง่ชุมชนเหล่าน้ีทีเ่ขาอยูป่่าต้นน�า้ จะสุม่เสีย่งต่อการเข้ามา
ของเจ้าหน้าที่ แต่ตอนน้ีระเบียบชุมชนของเขาก็เสร็จ
เรยีบร้อยแล้ว แม้ทีผ่่านมาจะยงัไม่มชีาวบ้านทีน่ีถ่กูละเมดิ 
จากเจ้าหน้าที่รัฐแต่เราก็ฝ้าระวัง นอกจากน้ี เราม ี
ความกังวลอย่างหนึ่ง เนื่องจากอุทยานแหงชาติแม่เงา 
ส ่ง สัญญาณมาคือมีการส ่งหนังสือมาท่ีผู ้ ใหญ ่บ ้าน 
บางหมู่บ้าน ว่าอีกประมาณ 2-3 เดือน อาจจะประกาศ 
เป็นเขตอทุยานแห่งชาตแิม่เงา โดยในตอนนีก้อ็ยูช่่วงท่ีอาจ
จะเตรยีมประกาศ น่ีจงึเป็นข้อกังวลของเรา เพราะแนวเขต
อุทยานก็จะครอบคลุมทั้งที่แม่สวดและครอบคลุมไปถึง 
ท่าสองยางด้วย นี่เป็นเรื่องที่เราจับตา เฝ้าระวังเนื่อง 
จากอุทยานแห่งชาติแม่เงาครอบคลุมพื้นท่ี เหล่านี้ และ 
หน่วยงานรฐัมกีารส่งหนังสอืไปถึงผูใ้หญ่บ้านทุกหมูบ้่านใน
ต�าบลแม่สวดแล้ว รวมไปถึง บางส่วนของต�าบลแม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก” 

“อุทยานแห่งชาติแม่เงา อยู ่ในกลุ ่มพื้นที่ที่จะม ี
การประกาศภายในสิน้เดอืน เม.ย. 2559 น้ี แต่คาดว่าอาจ
จะยงัประกาศเป็นเขตอทุยานไม่ได้ เนือ่งจากเวทีการหารอื
ท่ีชาวบ้านจดัขึน้เพือ่คยุกบัเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติแม่เงา 
เราขอดูแนวเขตพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่างของส�านัก 
ที่ 16 (ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) เอาแผนที่ของ
เขามาแสดง ชาวบ้านก็เอาแผนท่ีของชาวบ้านมาแสดง  

เมือ่เราน�าเอาแผนทีท้ั่งสองมาทับกนั ปรากฏว่าเขตอทุยาน
ทับพื้นที่ท�ากินของชาวบ้านหมดเลย เราจึงขอให้มี 
การเดินแนวเขตใหม่ โดยข้อมูลแนวเขตของรัฐนั้น น่า
สังเกตว่า ทีผ่่านมาเราเคยไปเดินวดัแนวเขตกบัอดีตหวัหน้า
อุทยานมาแล้ว แต่ปรากฏว่าแนวเขตที่ชาวบ้าน เคยวัด 
กลับไม่ถูกน�าเอาข้อมูลนี้มาระบุในแผนที่ของหน่วยงานรัฐ 
เราจึงยื่นหนังสือไปที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา และส�านัก
บรหิารต้นน�า้แม่สะเรยีง ขอให้แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มา
ชุดหนึ่ง เพ่ือท�าการเดินแนวเขตและตรวจสอบแนวเขต 
ร่วมกนักับคณะท�างานชดุน้ี และให้มกีารชะลอการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาตแิม่เงาออกไปก่อน เราเองมคีณะกรรมการ 
ของเราแล้ว จากตัวแทนแต่ละหมูบ้่าน ทัง้ในต�าบลแม่สวด
และท่าสองยาง 

Q: การผลักดันข้อบัญญัติต�บล จึงมีนัยที่จะ
ต้องการปกป้องจากการประกาศเขตอุทยาน

แห่งชาติแม่เงาหรือไม่?
สุคิด: “ใช่ เพราะชุมชนสามารถพัฒนาและดูแล

ทรัพยากรในชุมชนได้ดีด้วยตัวเขาเอง ถ้ามีกลไกที่ชัดเจน
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คนในชุมชนก็สามารถบริหารจัดการตามแนวทางของ
ตนเองได้ แม้ครัง้นีเ้ราเริม่มาพูดคยุกนัเรือ่งข้อบญัญตัติ�าบล
เป็นครั้งแรก แต่กฎระเบียบของแต่ละชุมชนนั้นมีอยู่แล้ว
ซึ่งในแต่ละชุมชนและผู ้น�าชุมชนที่เราคุยกันเบื้องต้น  
เราต่างยืนยันว่า แนวเขตต่างๆ ของชุมชนน้ัน ตราบใดที่ 
ไม่ชัดเจนเราก็จะไม่ยินยอมให้มีการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่เงา” 

Q: ในรอบปีทีผ่่านมา ยทุธการทวงคนืผนืป่าของ
หน่วยงานรัฐ ส่งผลกระทบต่อชุมชนของ 

บ้านแม่สวดหรือไม่ ในแง่ใดบ้าง?
สุคิด: “เนื่องจากเราเข้ามาท�างานในพื้นที่ต�าบล 

แม่สวดน้ี ตัง้แต่ ปี 2555 ดงันัน้ เจ้าหน้าทีส่่วนใหญ่ในพืน้ที ่
ที่จึงค่อนข้างคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ปี 2555 อาทิ เจ้าหน้าที่
อุทยาน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จาก อบต. เพราะ
ตอนทีล่งพืน้ทีร่ายแปลง เพือ่จบัพกิดัจพีเีอสท�าแผนทีโ่ฉนด
ชุมชนในครัง้นัน้ เรากท็�าข้อมลูร่วมกนักบัเจ้าหน้าทีเ่หล่านี้
ด้วย ดังนั้น ในแง่หนึ่งแล้ว ส่วนนี้ไม่มีปัญหา เพราะเจ้า
หน้าทีเ่ขามคีวามเข้าใจในการท�างานของเรา แม้เมือ่ไม่นาน
มานี้ มีการยึดพื้นที่แปลงหนึ่ง แต่เมื่อชาวชุมชนและ 

เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกันก็มีความเข้าใจ แก้ไขปัญหาได้ กรณี
ที่ว่านี้คือเจ้าหน้าที่จะยึดพื้นที่ปลูกยางพารา ขณะนั้น  
เป็นช่วงที ่พล.อ.ดาว์พงษ์ รตันสวุรรณ เป็น รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนั้น
ชาวบ้านก็ร่วมกันเจรจา สรุปว่าในที่สุดก็มีการตรวจสอบ  
มผู้ีใหญ่บ้าน มคีณะกรรมการมายนืยนัว่าพ้ืนทีป่ลูกยางพารา 
ที่มีการเข้าใจผิดนั้น แท้จริงแล้วเป็นของชาวบ้าน ไม่ใช่
พื้นที่ของนายทุน”

“กรณีที่เล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นกับหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 
10 คือสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจในพื้นที่ หมู่ 4  
แต่ทกุหมูบ้่านทีป่ลกูยางพารากม็าร่วมกนัเจรจากบัเจ้าหน้าท่ี 
ด้วย เบื้องต้นเราไม่ได้รับค�าตอบที่ชัดเจน จึงส่งรื่องไปทาง
จงัหวดั กระทัง่ในทีส่ดุตัวแทนหมู ่4 กไ็ปเจรจากบัรฐัมนตรี
ร่วมกบั สกน. เนือ่งจากในแม่สวด เรามชีาวบ้านเป็นสมาชกิ
ของ สกน. ด้วย ในครั้งนั้นก็เข้าไปเจรจาร่วมกับ สกน.” 

Q: ในพ้ืนท่ี ต�บลแม่สวดของ จ.แม่ฮ่องสอน  
ยังมีอะไรที่น่าสนใจแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ?

สุคิด: “พ้ืนท่ีของต�บลแม่สวดมีชุมชนที่ท�
ไร่หมุนเวยีนและมีการจดัการทรพัยากรแบบดัง้เดมิ  
เช่น การท�ไร่หมุนเวยีนของบ้านแม่หาด หมู่ 7 วธิี
ชีวิตของเขาคือ ถ้าเขาท�ไร่หมุนเวียนแล้ว เขาจะ
ให้ไร่น้ันได้พักฟ้ืนจากการท�ไร่หมุนเวยีนไป 5-6 ปี 
คือ เม่ือท�ไร่ปีน้ีแล้วเขาจะเว้นไปอกี 6 ปี ค่อยกลบั
มาท�ใหม่ เมื่อ 6 ปี ผ่านไป พื้นที่นี้ก็จะกลายเป็น
ป่าไปแล้ว นี่คือรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม” 

Q: คดิว่าข้อบัญญตัติ�บลแม่สวด เมือ่เสร็จสมบรูณ์ 
แล้ว จะเป็นพืน้ทีต้่นแบบให้กบั อ.สบเมยได้ไหม? 

สุคิด: “มองว่ามีความน่าสนใจของวิถีชีวิต เพราะ
ตอนนี้ โซนพื้นที่ข้างล่างต�าบลเขาจะเน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เช่น ถั่วเหลือง ยางพารา แต่ถ้าดูพื้นที่โซนตอนบน เช่น  
หมู ่7 บ้านแม่หาดกจ็ะมกีารจดัการตามวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ 
คือท�าไร่หมุนเวียน”

นายสุคิด ประดับภูทอง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสิทธิในสังคม 
(Social Life Project-SLP) ระดมความเห็นจากตัวแทนแต่ละ
หมู่บ้านที่ร่วมประชุมเรื่องการผลักดันข้อบัญญัติต�าบลแม่สวด 
ขณะที่นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสาน

วัฒนธรรม (บนเวที) เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมและร่วมร่าง 
‘ปฏิญญาแม่สวด
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Q: SLP และ CPCR มาร่วมกันท�งานผลักดัน
การจัดท�ระเบียบชุมชนและข้อบัญญัติต�บล

ของ ต.แม่สวด อ.สบเมย ได้อย่างไร มีหลักการท�งาน
เช่นไร?

สุคิด: “เริ่มแรกเลย SLP ท�างานในประเด็นสิทธิ
บุคคล จับประเด็นนี้มาหลายปี แต่เรื่องประเด็นทรัพยากร
ที่ดินมาเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในตอนนั้นเราท�างานร่วมกับ
ส�านักงานของพี่แย้ (นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผอ.CPCR) ใน
ประเด็นทีท่�างานขับเคลือ่นร่วมกนั ประเดน็เรือ่งทรพัยากร 
กร็เิริม่กนัมาตัง้แต่ปี 2555 ขบัเคลือ่นด้วยกนัตลอด ช่วยกัน 
สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน มีเจ้าหน้าที่จาก CPCR  
มาอยู่ที่ในพื้นที่ 5-6 เดือน ท�างานร่วมกันมาตลอด”

“ส่วนใหญ่เราท�าตามหลักบันได 9 ขั้นของการ
จัดการทรัพยากรท่ีดิน เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าโฉนดชุมชน 
โดยการท�างานกับชาวบ้าน เรายึดหลักเรื่องการท�างานกับ
ชุมชนเป็นหลัก ต่อมาก็พยายามสร้างความเข้าใจกับผู้น�า
ชมุชน ซึง่จรงิๆ แล้ว แต่ละชมุชนเขามกีระบวนการจดัการ
ภายในอยู่แล้ว เพียงแต่ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สิง่ทีจ่ะน�ามาเขยีนเป็นเอกสารเป็นลายลกัษณ์อักษร 
เขายังไม่มีกระบวนการตรงนี้ เมื่อ SLP และทนายของ 
CPCR เข้าไปในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากร
และให้แนวทางโฉนดชุมชนชาวบ้านก็ร่วมด้วย จากนั้นก็มี
การท�าประชาคม มีมติออกมาว่าชุมชนพร้อมใจกัน จึงเริ่ม

กระบวนการจดัท�าโฉนดชมุชนขึน้มา มกีารท�าประวติัชมุชน 
ท�าปฏิทินชุมชน บันทึกข้อมูลประเพณี วัฒนธรรม มีสิ่ง 
ที่เราจะท�าร่วมกันคือมีการออกกฏระเบียบชุมชน เป็น 
กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการร่วมกัน และมีการจับพิกัด 
จีพีเอส เพื่อท�าแผนที่โฉนดชุมชน” 

“ลักษณะในการจัดท�ระเบียบชุมชนและ 
ร่วมกันท�โฉนดชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วก็ขึ้นอยู่
กับบริบทของแต่ละชุมชน โดยหลักๆ จะมีการเก็บ
ข้อมลูพืน้ทีร่ายแปลง ซึง่ลกัษณะของพืน้ท่ีจะมีอยู่
สองประเภท คือพื้นที่ซึ่งเป็นไร่หมุนเวียนผืนใหญ่
ท่ีท้ังชุมชนร่วมกันท� และอีกประเภทคือพื้นท่ี
ส�หรับปลูกพืชทั่วไป”

Q: การท�ความเข้าใจกับชาวบ้านกระท่ังน�ไปสู่
การเดินเกบ็ข้อมลูรายแปลงของแต่ละครวัเรอืน 

รวมเป็นแต่ละชุมชน และน�ไปสู่การจับพิกัดจีพีเอส  
เพือ่ท�แผนทีน่ีส่�หรบัโฉนดชมุชน กระบวนการทัง้หมดนี้ 
ใช้เวลานานแค่ไหน มีอุปสรรคหรือไม่?

สคุดิ: “เท่าทีเ่ข้าไปท�างานกบัชมุชน ทัง้ 8-9 หมู่บ้าน 
ไม่ยากนัก เพราะเป็นประเด็นปัญหาของชาวบ้านอยู่แล้ว 
กฎระเบียบชุมชนนั้น จริงๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติ
ในวิถีชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราน�าเอาส่ิงที่เขาปฏิบัตินั้น 

นายกองค์การบริหารต�าบลแม่สวด ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็น  
และยืนยันว่า อบต.ยินดีจะส่งสมาชิกเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติต�าบลแม่สวด 
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เอามาท�าให้เป็นกระบวนการที่ชัดเจน ตอนนี้ ข้อมูลล่าสุด 
ของต�าบลแม่สวดนี่หมู่บ้านหลักท�ากฎระเบียบชุมชนและ
โฉนดชุมชนเกือบหมดแล้ว เหลือเพียง 3 หมู่บ้านที่ยัง 
ไม่เสร็จสมบูรณ์ หมู่บ้านทั้ง 3 นี้ ส่วนใหญ่แล้วปลูกพืช”

Q: อะไรคือสาเหตุที่ท�ให้สามหมู่บ้านนี้ ล่าช้ากว่า
หมู่บ้านอื่นๆ?

สคุดิ: “มีหลายสาเหตหุลกั เช่น ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ 
คนท�างาน รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณ เพราะการท�า
แผนทีก็่ต้องใช้งบประมาณ นอกจากนีย้งัต้องใช้งบฯ ในการ
ประชมุ หารอื ส่วนการท�าแผนท่ีกต้็องมกีารลงพ้ืนทีเ่พือ่จบั
พิกัดจีพีเอส จากนั้นก็ต้องน�าพิกัดจีพีเอสไปส่งปรินท์เป็น
แผนที่แล้วก็ต้องมาเช็ค มาตรวจสอบมาปรับแก้ไข แล้วก็
ส่งปรินท์ใหม่ ปรินท์แล้วก็ต้องมาตรวจสอบอีก คือถ้ายัง 
ไม่ถูกต้องก็ปรับแก้ไขหลายรอบ บางหมู่บ้านก็ต้องปรินท์
ออกมาแก้หลายรอบ ซึ่งการปรินท์ข้อมูลแผนท่ีในแต่ละ
ครั้ง ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เมื่อแก้ไขหลายรอบ ค่าใช้จ่ายก ็
สูงขึ้น”

Q: มองว่าการผลักดันข้อบัญญัติต�บลแม่สวด
อาจมีอุปสรรคอะไรบ้าง?

สุคิด: “ความไม่แน่ใจในตอนนิ้ คือเราไม่แน่ใจว่า
หน่วยงานรัฐในท้องถ่ินเขาคิดเห็นยังไงบ้าง แต่ส่วนใหญ่
แล้ว ในภาพรวมเท่าทีส่งัเกตกเ็หน็ว่าสมาชกิ อบต. ทีอ่ยูใ่น 
สภาอบต. กม็คีวามเข้าใจว่าเป็นประเด็นปัญหาร่วมกัน ควร
ต้องร่วมกันผลักดัน แต่ความคิดนี้อาจยังแค่ 50% ดังนั้น 
นอกจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องแล้วส่ิงส�าคญักต้็องข้ึนอยูก่บั
ความพร้อมของคนในชุมชน ว่าพร้อมผลักดันแค่ไหน”

Q: คาดหวังอะไรอีกบ้าง จากข้อบัญญัติต�บล?

สุคิด: “ถ้าข้อบัญญัติต�บลแม่สวดแล้ว
เสร็จ เราคิดว่าข้อบัญญัติต�บลนี้จะคุ้มครอง 
ชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรโดยคนในชุมชน 
ข้อบัญญัติต�บลจะคุ้มครองชาวบ้านได้มากขึ้น 
ในการท่ีเขาจะด�รงชีวิตในพ้ืนท่ีน้ีพร้อมกับมีการ
จัดสรรทรัพยากรของตนเองอย่างยั่งยืน” 

ศูนย์พันธกิจกะเหรี่ยงโปว์ สถานที่ส�าหรับจัดประชุมหารือเรื่องการจัดท�าข้อบัญญัติต�าบล
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