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คํานํา
หลังจากใช้เวลา 4 ปี (2537-2541) จับเข่านังคุ
่ ยกับ ‘พีส่ ะอิง้ ’ ครัง้ ละมากบ้างน้อยบ้าง ใน
หลายเวลาและวาระ ไม่วา่ จะเป็นตรงบริเวณทีน่ งพั
ั ่ กผูโ้ ดยสาร สถานีขนส่ง ‘ตลาดหมอชิต’ ข้างเวที
สัมมนา หน้ากําแพงทําเนียบรัฐบาล รวมทัง้ การเดินทางขึน้ ล่องกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด อีกหลายเทีย่ ว
แล้วกลับมาถอดเทป กรอเทป ฟงั ภาษาอีสาน สลับกับภาคกลาง ซํ้าแล้วซํ้าเล่าไปมาอีกหลายสิบ
รอบ ในทีส่ ดุ งานวิจยั ชิน้ นี้กเ็ ดินทางมาถึงจุดหมาย โดยผูเ้ ขียนได้แบ่งเนื้อหาสําคัญออกเป็น 4 ส่วน
ดังนี้คอื
1. สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาในสายตาของผูห้ ญิ ง เป็นรายงานการสํารวจผลงาน วิจยั
วาทกรรม การรายงานข่าวและข้อถกเถียง ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ ผูห้ ญิง สิง่ แวดล้อม และการพัฒนา
ซึง่ เป็นประเด็นทีย่ งั ขาดหาย (missing) และพึงได้รบั ความใส่ใจในวงวิชาการสตรีนิยมไทย
2. เรียนรูท้ ี่จะ “ฟัง” เสียงของผูห้ ญิ งผ่านมรรควิ ถีประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า
นําเสนอการทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎีของมรรควิธดี งั กล่าว ซึง่ เป็ นเครือ่ งมืออันทรงพลังในการ
รับฟงั (สัมภาษณ์และ)รับฟงั “ผูท้ ถ่ี กู ซ่อน” ไว้ให้ประวัตศิ าสตร์ ผ่านบทความชิน้ สําคัญ “Learning to
Listen : Interview Technique and Analysis” ของ Kathryn Anderson และ Dana C. Jack (1991)
3. แม่หญิ งป่ าไม้ : เรือ่ งเล่าของหญิ งรากหญ้าไทยในขบวนการสิ่ งแวดล้อม เป็น
รายงานการวิจยั ทีอ่ าศัยทัง้ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” แห่งการฟงั รวมทัง้ การ “จดจารึก” (document)
ั
แนวคิด ภูมปิ ญญา
และประสบการณ์ของ พีส่ ะอิง้ ไถวสินธุ์ ผูน้ ําหญิงแห่งปา่ ดงแม่เผด บ้านโคก
สมบูรณ์ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ สี ว่ นอย่างสําคัญในการต่อสูร้ ว่ มกับชาวบ้าน
เพือ่ ปกปกั รักษาสิทธิในทีท่ าํ กินและปา่ หลังบ้านผืนสุดท้ายไว้ให้ลกู หลาน ในท่ามกลางวิกฤตการณ์
ระลอกแล้วระลอกเล่า ในช่วงระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมานับตัง้ แต่กรณีการส่งเสริมการปลูกสวนปา่ ยูคา
ลิปตัสจนกระทังถึ
่ งโครงการจัดสรรทีท่ าํ กินให้ราษฎรผูย้ ากไร้ หรือ คจก. ซึง่ ถูกผลักดันให้มขี น้ึ ในยุค
สมัยที่ รสช. เรืองอํานาจ ในระหว่างปี พ.ศ.2534-2535
ในกระบวนการจดจารึกนี้ ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยมรรควิธขี องประวัตศิ าสตร์จากการบอก
เล่า (Oral History) เป็ นแนวทางในการทํางาน ในหลากลักษณะ อาทิ การจับเข่าพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ ในวาระต่างๆ ทีม่ โี อกาสใช้ชวี ติ และทํากิจกรรมร่วมกัน การจดบันทึกคําบอกเล่าปากเปล่า
คําต่อคํา รวมทัง้ การสัมภาษณ์บนั ทึกเทปอย่างเป็นทางการเกือบสิบครัง้ อนึ่ง นอกจากการรวบรวม
ข้อมูลขัน้ ปฐมภูมแิ ล้ว ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าข้อมูลขัน้ ทุตยิ ภูมจิ ากเอกสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ และ
สิง่ พิมพ์ประเภทต่างๆ มาประกอบอีกด้วย เมือ่ ประมวลข้อมูลทัง้ ด้านลึกและด้านกว้างได้เพียงพอ
จึงนํามาเรียบเรียบจัดหมวดหมูต่ ามลําดับเวลาและตามประเด็นทีเ่ กีย่ วเนื่อง และท้ายทีส่ ดุ จึงนําเสนอ
ในรูปแบบของการตัง้ ประเด็นถาม-ตอบ เป็นหัวข้อๆ แทนการเขียนในลักษณะความเรียง

4.
รูปเล่าเรือ่ ง เป็ นการประมวลภาพจากดงแม่เผด การประชุมสตรีโลกภาคเอกชน
ั ง่ และกิจกรรมอื่นๆ ทีพ่ ส่ี ะอิง้ ชาวบ้าน และผูเ้ กีย่ วข้องได้ม ี
(NGO Forum on Women 1995) ทีป่ กกิ
ส่วนร่วมรังสรรค์ให้เกิดขึน้
5.
ภาคผนวก : จดหมายจากบ้านโคกสมบูรณ์ เป็นจดหมายทีเ่ ขียนเล่าทุกข์สขุ
ความ รูส้ กึ นึกคิด ชีวติ การงานของพีส่ ะอิง้ โดยพีส่ ะอิง้ เอง
อนึ่ง งานวิจยั ชิน้ นี้ ก็เช่นเดียวกับงานวิจยั ชิน้ อื่นๆ ทีไ่ ม่อาจสําเร็จลุล่วงได้หากไม่ม ี
(ผูส้ นับสนุน) อยูเ่ บือ้ งหลัง คอยช่วยติดต่อประสานงาน ถอดเทป พิมพ์ตน้ ฉบับ พิสจู น์อกั ษร ถ่าย
เอกสาร คัดรูป ค้นคว้าหาตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบต่างๆ ดิฉนั ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านทีม่ ี
ส่วนช่วยเหลือในขัน้ ตอนต่างๆ มา ณ ทีน่ ้ี (ทัง้ ทีไ่ ด้และมิได้ระบุนาม) : คุณนิภาวัลย์ สวัสดิพาณิชย์
คุณเสาวณิต เสลานนท์ คุณกมลนิจ ประสิทธิผล และคุณสุนทรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นอาทิ
สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
พฤษภาคม 2558
(ปรับปรุงจากคํานําฉบับจัดพิมพ์เมือ่ เดือนกันยายน 2541)
หมายเหตุ งานวิจยั ชิน้ นี้ได้รบั การสนับสนุนในขัน้ เบือ้ งต้นจากสถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ใคร่ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ มา ณ ทีน่ ้ี หากเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียนใช้เวลา
ยาวนานกว่าทีป่ ระมาณไว้ ในระยะต่อมาจึงเป็นการใช้ทุนทรัพย์สว่ นตัวของผูว้ จิ ยั เองจนงานสําเร็จลง
อนึ่งในการจัดพิมพ์ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เรียบเรียงเนื้อหาในบทที่ 2 ขึน้ ใหม่ เพือ่ ขับเน้นให้เห็น
ทีม่ า และวิธวี ทิ ยาของการทํางานในแนวประวัตศิ าสตร์จากการบอกเล่าจากมุมมองสตรีนิยม ซึง่ เป็ น
เครือ่ งมือสําคัญในการ “จดจารึก” เรือ่ งราวและเรือ่ งเล่าของผูห้ ญิงรากหญ้า ซึง่ ไม่อาจหาอ่านได้งา่ ย
นักในตัวบทแบบกระแสหลัก

1
1
สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาในสายตาของผูห้ ญิ ง
สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
ความนํา
เท่าทีป่ รากฏ “วาทกรรม” ว่าด้วยเรือ่ งผูห้ ญิงมีอยูอ่ ย่างจํากัดในวงวิชาการไทย และใน
ปริมณฑลอันจํากัดนัน้ มีความจํากัดลึกซึง้ หนักหน่วงมากยิง่ ขึน้ ไปอีก นันคื
่ อ ความขาดแคลนวาท
กรรมในมิตวิ า่ ด้วย “ผูห้ ญิงกับสิง่ แวดล้อม” เท่าทีส่ าํ รวจพบ กาญจนา แก้วเทพ เริม่ เปิดประเด็น
อภิปรายหัวข้อดังกล่าวเมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2535 ในโครงการอาศรมความคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
สนับสนุนโดยฝา่ ยวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 อีก 2 ปีต่อมา ด้วยการผลักดันของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สํานักนายกรัฐมนตรี นิตยา มหาผล
และธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้เข้าร่วมเสนองานเขียนในมิตดิ งั กล่าวด้วย 2
ในขณะทีก่ าญจนาศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “บทบาท” ของผูห้ ญิงกับสิง่ แวดล้อมใน
บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ “ธรรมชาติ” และผูห้ ญิงอย่างลึกซึง้ และเรียกร้อง
ให้มกี ารแก้ไขโดย “อาศัยการควบคุมและการแจกจ่ายทรัพยากรแบบผูห้ ญิง (women – centered
apporoach) ต้องมีการสร้างอํานาจของหญิงและชายให้สมดุลกันในทุกปริมณฑลของสังคม” 3
นิตยา ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลเรือ่ ง
สถานการณ์ดา้ นมลพิษมาตีแผ่อย่างละเอียด ทัง้ เรือ่ งนํ้า อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย อาหารปนเปื้อน
ั
ไปจนกระทั ่งถึงสารพิษและกากวัตถุอนั ตราย ในการแก้ปญหาดั
งกล่าว ผูเ้ ขียนเสนอให้ผหู้ ญิงจัดตัง้
ั
องถิน่ หรือจะใช้องค์กรทีม่ อี ยูเ่ ดิมแล้วก็ตาม
สร้างเครือข่าย
กันขึน้ เป็นชมรมสอดส่องปญหาในท้
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างถูกต้อง อนึ่ง ชมรมดังกล่าว
นี้ “ควรได้รบั ความช่วยเหลือและส่งเสริมทัง้ ในด้านเทคนิคการบริหารจัดการและการเงินจากรัฐ ตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535” 4 ส่วนธัญญา สนิทวงศ์
ณ อยุธยา นัน้ แม้จะเริม่ “มอง” ปญั หาจาก “มุม” มหภาคว่า
การพัฒนาตามแนวทางทีภ่ าครัฐดําเนินมาก็คอื
การนําเอาทรัพยากรออกมาใช้
ประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ
โดยมักจะขาดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบ
นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ทม่ี นุษย์และธรรมชาติตอ้ งพึง่ พาอาศัยกัน ผลจึงเกิด
เป็ นปรากฏการณ์ให้เห็นกันอยูใ่ นปจั จุบนั คือ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเฉียบพลัน และการเปลีย่ นแปลงไปของระบบนิเวศวิทยาอย่างรุนแรง 5
หากเมือ่ กล่าวให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว ธัญญาก็เสนอทางออกทีไ่ ม่แตกต่างจากนิตยานัก นันคื
่ อการ
“ผลักภาระ” กลับคืนไปให้ผหู้ ญิง นับตัง้ แต่ ผูห้ ญิงจะต้องมีความรูใ้ นการเลือกซือ้ เครือ่ งอุปโภค เช่น

2
สบู่ แชมพู นํ้ายาทําความสะอาดห้องนํ้า ทีท่ าํ ลายสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ไปจนกระทังถึ
่ งการ
ั วขณะฟอกสบู่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน เช่น เช็ดจานชามให้เกลีย้ งก่อนล้าง ปิดฝกบั
หรือหลีกเลีย่ งการใช้โฟม เป็นต้น
แนวคิดในลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏให้เห็นในวาทกรรมว่าด้วยผูห้ ญิงกับสิง่ แวดล้อมใน
ระดับชาติดว้ ย ดังจะเห็นได้จากบทสรุปของนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ.2535 –
ั
2554) ได้ระบุวา่ สภาพปญหาที
เ่ กิดขึน้ มีดงั ต่อไปนี้คอื
1) สตรียงั ไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของตน และในการทําหน้าทีท่ ม่ี ี
อิทธิพลต่อสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ในการรักษาสิง่ แวดล้อม เช่น ความสะอาด
และการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า และพลังงาน เป็นต้น
2) สตรีไม่ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของการทํางาน
การใช้สารเคมีและสารพิษทัง้ ในบ้านและในอาชีพ อันจะมีผลต่อสุขภาพ6
“ผูห้ ญิงผิดอีกแล้วหรือนี่?” ในมิตขิ องความรุนแรงทางเพศมักจะเป็ นทีเ่ ข้าใจกันว่า การที่
ผูห้ ญิงนุ่งกระโปรงสัน้ หรือเดินคนเดียวในทีเ่ ปลีย่ ว คือ ทีม่ าของปญั หาการข่มขืน น้อยครัง้ เหลือเกิน
ทีล่ กู ศรจะย้อนกลับไปตัง้ คําถามว่า เกิดความผิดพลาดอะไรในเนื้อหาและแบบแผนความสัมพันธ์
ระหว่างชาย-หญิงทีด่ าํ รงอยูใ่ นปจั จุบนั เหตุใดสังคมจึงขาดความปลอดภัยไร้หลักประกันจนผูห้ ญิง
และเด็กถูกข่มขืน ทุบตี ทําร้ายอย่างง่ายดายทัง้ ในครอบครัว ในสังคม และสงคราม
ดูเหมือนว่า ความเข้าใจในมิตผิ หู้ ญิงกับสิง่ แวดล้อมก็มไิ ด้แตกต่างออกไปมากนัก ผูห้ ญิง
“ถูกวิเคราะห์" ว่าขาดความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการใช้สารเคมี อีกทัง้ ยังขาดความตระหนักถึง
ความสําคัญของตนในการทําหน้าทีท่ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อคนรอบข้างในการรักษาสิง่ แวดล้อม ลูกศรชีม้ าที่
“ผูห้ ญิง” แทนการตัง้ ข้อสังเกตต่อความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ ระหว่างรัฐกับบรรษัทข้ามชาติผผู้ ลิตและ
ส่งออกสารพิษ และการตัง้ คําถามต่อระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างอํานาจรัฐทีเ่ อือ้ อํานวยให้คนส่วน
ทรัพยากรของคนส่วนข้างมากอันเป็ นทีม่ าของปญั หา
ข้างน้อยเข้าถึงและถือครองกรรมสิทธิการใช้
์
สภาวะแวดล้อมและความขัดแย้งอันรุนแรงในสังคม
(ไม่) เป็ นทีน่ ่าประหลาดใจว่าใน “มุม” ที่ “มอง” ผ่านเอกสารระดับประเทศฉบับนี้ไม่มภี าพ
ของพีส่ ะอิง้ ไถวสินธุ์ หญิงวัยต้นสีส่ บิ แห่งบ้านโคกสมบูรณ์ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผูน้ ําพาชาวบ้านกอบกู้ ฟื้นฟู พิทกั ษ์รกั ษาปา่ ดงแม่เผดไว้ให้ลกู หลาน ไม่มตี าํ นานของมิยะ
ั่
าร่วมเป็นหัวแรง
หะหวา หญิงแม่ลกู ห้าผูเ้ รียนรูถ้ งึ ความซับซ้อนของระบบนิเวศชายฝงจากการเข้
อนุรกั ษ์หญ้าทะเล จนความสมบูรณ์และปลาพะยูนทีส่ ญ
ู หายไปเกือบสีส่ บิ ปี กลับคืนมาสูห่ าดเจ้า
ไหม-ทะเลหน้าบ้านของเธออีกครัง้ หนึ่ง
ปญั หาของผูห้ ญิงจะถูกอธิบายด้วยแนวคิดแบบ “ผูช้ าย (เป็ นใหญ่)” ไปอีกนานสักเพียง
ไหน? ยิง่ ไปกว่านัน้ ในมิตผิ หู้ ญิงและสิง่ แวดล้อม ประเด็นทีค่ วรแก่การตัง้ ข้อสังเกตมากทีส่ ดุ ก็คอื
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ั
การทีป่ ญหาของผู
ห้ ญิงส่วนข้างมาก (อ่านว่า—ผูห้ ญิงยากจน) “ไม่ถกู นําเสนอ” หรืออีกนัยหนึ่ง ถูก
ทําให้เลือนหาย (ไม่วา่ จะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม) ไปจากการวิเคราะห์วจิ ารณ์ของแวดวงวิชาการ
ด้านสตรีไปได้อย่างน่าอัศจรรย์
ปญั หาสิง่ แวดล้อมทีผ่ หู้ ญิงส่วนข้างมากในประเทศนี้เผชิญหน้าคืออะไร? หากพิจารณาจาก
ถ้อยแถลงของเวทีผหู้ ญิงไทยกลุ่มรากหญ้า ในโอกาสการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรือ่ งสตรี ครัง้ ที่ 4
ณ กรุงปกั กิง่ ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2538 ผูห้ ญิงระดับพืน้ ฐานทีส่ ุดของสังคมเรียกร้องว่า “รัฐต้อง
ออกกฎหมายรับรองสิ ทธิ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน”7
กล่าวอย่างเป็ นรูปธรรมก็คือ “สิ ทธิ ในที่ ทาํ กิ น” กลายเป็ นประเด็นความเป็ นความตายของ
ผู้ห ญิ งหลายล้ านคนเสี ย ยิ่ งกว่ าการตัดสิ น ใจว่าจะเลื อกนํ้ ายาล้ างจานยี่ ห้ อไหนหรือสบู่ สี
อะไร?
งานวิจยั ชิน้ นี้
จึงเป็นความพยายามทีจ่ ะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงกับ
สิง่ แวดล้อมในระดับมหภาค แทนการผลักภาระหรือโยนความผิดให้กบั ผูห้ ญิง ลูกศรจะย้อนกลับไป
ตัง้ คําถามกับโครงสร้างของสังคมทีผ่ ลักดันให้ผหู้ ญิงไม่เพียงแต่ตอ้ งรับภาระในครัวเรือน หากยังต้อง
ั กษาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไว้ดว้ ยเลือดเนื้อและชีวติ
ก้าวขึน้ มาอยูแ่ ถวหน้า ทอดร่างปกปกรั
ของเธอเอง โดยจะเริม่ จากการทบทวนประเด็นปญั หารูปธรรมด้านสิง่ แวดล้อม ทีผ่ หู้ ญิงรากหญ้า
หลายคนเผชิญอยู่ (ในช่วงปีอนั เกีย่ วเนื่องกับการประชุมสตรีโลกครัง้ ที่ 4)
ความเป็ นจริงของสิง่ แวดล้อมไทย
ตํานานจากแก่งเสือเต้น
กลางฤดูรอ้ นประมาณเดือนเมษายน เป็ นช่วงทีพ่ วกหนูและเด็กๆมีความสุข เพราะช่วงนัน้
นํ้าแม่น้ํายมจะใสมาก และเป็ นสถานทีท่ ส่ี งบ พร้อมกับเป็นสวนสนุกให้พวกหนูเล่น บริเวณ
นี้เป็ นสวนสนุกทีเ่ ก่า แต่มเี รือ่ งใหม่ๆ...มากมาย..
อีกฟากหนึ่งของแม่น้ํายม มีตน้ ไคร้ ต้นหนามยักษ์ มีทรายนุ่มๆ และละเอียดอยูม่ าก มีหอย
มีปลา มีกงุ้ ถ้าหิวก็แบ่งหน้าทีก่ นั ไปหาฟืน บางคนหาหอย หาปลา หากุง้ นํามาใส่ตอง แล้ว
ต่อจากนัน้ นําไปหมกในทราย ไม่ตอ้ งไปซือ้ หาอาหารกระป๋องมาตุนไว้ พวกหนูกม็ อี าหาร
อร่อยและสดกินกัน นอกจากจะมีหอย มีปลา มีกุง้ แล้ว พวกหนูยงั ช่วยกันหาเห็ดไคร้ทอ่ี อก
อยูต่ ามโคนต้นไคร้
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บางครัง้ ก็หาเห็ดไม่ได้ ก็ไปหาผักตามริมนํ้ามาประกอบอาหารแทน เช่น ผักบุง้ ผักแว่น ผัก
ตําลึง ผักสลิด ผักแส่ว...
หลังจากพวกหนูเล่นนํ้ากันเสร็จแล้วก็ไปเรียน เรียนกับปา่ เรียนกับเพือ่ นด้วยกัน เดินไปใน
ปา่ ใหญ่ หาผักผลไม้ในปา่ มากินกัน ใครรูจ้ กั ผักผลไม้กม็ าให้เพือ่ นๆดู นําความรูม้ า
แลกเปลีย่ นกัน
การเดินทางไปเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆของพวกหนูนนั ้
มักจะหิวกันอยูบ่ อ่ ยๆ
อาหารกินกันอีกแหละค่ะ ฤดูรอ้ นเป็นช่วงของผลไม้กค็ อื มะม่วง...

เวลาหิวในปา่ ก็ม ี

ส่วนฤดูอ่นื พวกหนูกม็ กั หาอะไรมากินกันอีก เช่น มะขามป้อม มะลืน่ มะไฟ มะเคาะ มะเม่า
พุทราปา่ มะขาม มะค่า ฯลฯ...
นอกจากจะมีผลไม้แล้ว จะมีหน่อไม้และผักอีกเยอะแยะ หากันได้มาก เช่น ผักหวาน ผักหม
ผักผีปยู่ า่ ผักจุม่ ปา่ ดอกก้าน ใบมะตูม ส่วนจําพวกเห็ดก็มี เช่น เห็ดถอบ เห็ดลม เห็ดไข่
เห็ดเหลือง เห็ดโคน เห็ดถ่าน เห็ดหูหนู เห็ดถัวเหลื
่ อง เห็ดขมิน้ เห็ดนํ้าหมาก...เห็ดนํ้าผึง้
เห็ดไข่นก...
การเดินทางของพวกหนูใช่วา่ จะมีอยูเ่ ท่านี้ หรือจบลง การเดินทางเรียนรูข้ องพวกหนูยงั คง
มีอยูท่ ุกวันกับสายนํ้าลําธารในปา่ ใหญ่ ถ้าไม่ถกู ทําลายด้วยเขือนหรื
่
อนายทุน
ชาวบ้านมักจะถูกกล่าวหาอยูเ่ สมอว่าตัดไม้ทาํ ลายปา่ ใช้ไม้อย่างฟุม่ เฟือย หนูอยากจะถาม
และบอกต่อไปว่า
ชาวบ้านตัดไม้มาสร้างบ้านเพือ่ เป็นหลักเป็นฐานให้กบั ครอบครัวและ
ไม่ได้นําไปขาย จะฟุม่ เฟือยได้อย่างไร...
ลําพังชาวบ้านเองคงไม่มอี าํ นาจหรือเส้นสายถึงขนาดลักลอบส่งไม้ผา่ นจุดตรวจไม้ได้ ท่าน
คิดดูสคิ ะว่าชาวบ้านจะทําได้ถงึ ขนาดนัน้ เชียวหรือ...
การเรียนรูใ้ นโรงเรียนนัน้ แตกต่างจากการเรียนรูข้ องพวกหนูมาก การเรียนรูข้ องพวกหนู
นัน้ มีอสิ ระทางใจ ทางกาย และความคิดอยูต่ ลอดเวลา เด็กๆ ต้องการอิสรภาพ ต้องการ
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ความยุตธิ รรม หนูอยากให้ทกุ คนให้ความยุตธิ รรมและความเป็นอิสระกับเด็กๆ
สัตว์ปา่ ต้นไม้บา้ งนะคะ

ปา่ ไม้

อัพพิกา สะเอียบคง 8
เมือ่ เด็กหญิงอัพพิกา สะเอียบคง วางดินสอลง เธอคงหารูไ้ ม่วา่ ข้อเขียนของเธอนัน้ มีสถานะ
มากกว่าเรียงความธรรมดาๆ เสียแล้ว ข้อเขียนของเด็กหญิงมาจากบ้านดอนชัย ตําบลสะเอียบ
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ชิน้ นี้ มิเพียงแต่มคี วามหมายในฐานะบทบันทึกว่าด้วยทรัพยากรทาง
ั ่ น้ํายม
พันธุกรรมอันหลากหลายในละแวกบ้านเกิดของเธอริมฝงแม่
หากยังเป็นอนุทนิ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ชน้ิ สําคัญทีบ่ อกเล่าถึงวิถชี วี ติ งดงามของผูค้ นธรรมดาสามัญทีเ่ สือ่ มสูญไปอย่างไม่อาจ
หวนคืนกลับ เนื่องจากการก่อสร้างเขือ่ นแก่งเสือเต้น บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่และพะเยา
ซึง่ จะทําให้หมูบ่ า้ นนับสิบและปา่ สักทองผืนสุดท้ายของประเทศจมลงอยูใ่ ต้น้ํา
พรุง่ นี้ อัพพิกา จะไปไหน? “ล่องใต้” ไปขายตัวทีห่ าดใหญ่ หรือ “บ่ายหน้าเข้ากรุงเทพฯ ไป
ู ทุกอย่างในปา่ ทามให้เขือ่ นราษีไศล9หรือ
ตายเอาดาบหน้า” เหมือนแม่แต๋ว หรือนางสุข กัณหา ทีส่ ญ
จะต้องย้ายขึน้ เหนือไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน สูดสารพิษและเป็ นศพรายต่อไปหลังจาก
14 ศพแรก ทีท่ างการนิคมให้คาํ อธิบายว่า “สิน้ ชีวติ ด้วยโรคเอดส์ มิใช่โรคทีเ่ กิดจากการทํางาน”10
ถ้าอัพพิกาพอจะมีโชคทีไ่ ด้มชี วี ติ รอดจากสารพิษและมีโอกาสได้เป็นแม่ของเด็กผูห้ ญิงตัว
เล็กๆ อย่างทีค่ รัง้ หนึ่งเธอเคยเป็น ลูกสาวของอัพพิกาก็จะเติบโตขึน้ ท่ามกลางปล่องควันโรงงาน
ั ่ น้ํายมทีแ่ ม่ของเธอเคยก้มๆเงยๆ เก็บเห็ดไคร้ เห็ดไข่ เห็ดลม เห็ดเหลือง
แทนสายลมรืน่ ริมฝงแม่
เห็ดนํ้าหมาก เห็ดนํ้าผึง้ ฯลฯ
แต่กระนัน้ ก็ตาม อัพพิกายังโชคดีหนักหนา-ทีอ่ ย่างน้อยยังมีภาพงามแห่งความหลังริมฝงั ่
แม่น้ํายมให้ราํ ลึกถึง-เมือ่ เทียบกับพงษ์ธร หนูน้อยอายุ 1 ขวบ กับ 1 เดือนทีพ่ อเริม่ จําความได้กต็ อ้ ง
ไปเกาะกรงเหล็กรอดูดนมแม่11
แม่ของพงษ์ธร ชือ่ นางปุย ดวงคํา หญิงลูกสี่ สามีตดิ เหล้างอมแงมจนเป็ นโรคประสาท ถูก
จับพร้อมเพือ่ นบ้านอีกสีค่ น ในข้อหาบุกรุกทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ นันคื
่ อ บริเวณริมห้วยสําราญ
ระหว่างสะพานขาวกับสะพานดํา ในอําเภอเมืองศรีสะเกษ ทีค่ รอบครัวนี้ได้อยูอ่ าศัยมาเกือบยีส่ บิ ปี
แล้ว ไล่เลีย่ กับทีแ่ ม่พงษ์ธรถูกจับนัน้ “กระทรวงเกษตรไล่แจกเอกสารสิทธิ ์ปฏิรปู ทีด่ นิ ให้กบั 10
ตระกูลเศรษฐีภเู ก็ตหลายสิบล้าน “ ‘สุเทพ’ อ้างเข้าหลักเกณฑ์”12
นี่คอื ภาพบางภาพของสถานการณ์สงิ่ แวดล้อมไทย ในราวเดือนพฤศจิกายน ปี 2537 เดือน
เดียวกับทีม่ กี ารจัดประชุม “เวทีหญิงไทยกลุม่ รากหญ้า” ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ทีม่ ผี หู้ ญิง
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กว่า 300 คนจากทัวประเทศ
่
จากอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ หาดเจ้าไหม เกาะลิบง ดงแม่เผด สนามชัย
เขต และอํานาจเจริญ มานังล้
่ อมวงจับเข่าคุยกัน เพือ่ เตรียมการไปประชุมสตรีโลกทีป่ กั กิง่
ภาพความเป็นจริงข้างต้นบอกเราว่า สถานการณ์ความขัดแย้งเพือ่ แย่งชิงดิน นํ้า ปา่ ทะเล
ู เสียผลประโยชน์ยงั ดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นในทัวทุ
่ กหัว
ระหว่างผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์และผูส้ ญ
ระแหงของประเทศ ไม่วา่ จะเป็นสายบุร ี สียดั สีชงั สีคว้ิ หรือวังสะพุง และบ้านครัว
ั
ในแต่ละภูมภิ าค อาจจะมีรายละเอียดที่
ปรากฏการณ์ของปญั หาสิง่ แวดล้อมแต่ละปญหา
ั
แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณาให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว ดูเหมือนว่าปญั หาว่าด้วยสิง่ แวดล้อมเกือบทุกปญหา
เป็ นผลพวงหรืออาการของโรค ซึง่ มีรากเหง้ามามาจากแหล่งเดียว นันคื
่ อ “นโยบายของรัฐ” หลาย
ชุดทีผ่ า่ นมาทีเ่ ร่งรัดผลักดันการพัฒนาในรูปของการสร้างเขือ่ นเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า การปลูกปา่
ยูคาลิปตัส และการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก หรือทีเ่ รียกโดยรวมๆ ว่า “การพัฒนา
ประเทศ” นันเอง
่
อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลาง ความสูญเสีย ความผันแปร ความเหลือ่ มลํ้าในการเข้าถึง
ทรัพยากร และความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้ บุคคลระดับผูน้ ําของประเทศ ก็ยงั มุง่ หน้าที่
ก้าวเดินบนเส้นทางนี้ต่อไป อาทิ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ (ธันวาคม 2537) ตอบ
ั
วา่
คําถามผูส้ อ่ื ข่าวถึงการแก้ปญหาการกระจายรายได้
มีวธิ เี ดียว คือ การลดอาชีพการเกษตรของคนในชาติลงจาก 60 % ให้เหลือ 5 -6 %
ทีเ่ หลือเป็ นภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมด เหลือเพียงภาคเกษตรกรรมทีจ่ าํ เป็ นไว้ในยาม
วิกฤตโดยรัฐบาลสนับสนุน...ซึง่ จะเป็ นการนํารายได้จากภาคอุตสาหกรรมมา
ช่วยเหลือกลุม่ เกษตร...เหมือนประเทศญีป่ นุ่ 13 [นอกจากนี้แล้วยัง]...ต้องสร้างงานให้
เกิดขึน้ มาก...สร้างงานภาคอุตสาหกรรมให้กระจายไปสูช่ นบทจะเป็นตัวหนึ่งทีด่ งึ ลูก
ของเกษตรกรออกมาทํางานภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ 14
ในขณะทีก่ ลุม่ ผูก้ ุมบังเหียนของประเทศยังก้าวเดินไปบนหนทางแห่งความพลาดพลัง้ อย่าง
ไม่ทบทวนหวนคิด ผูห้ ญิงรากหญ้า – ผูค้ นกลุม่ แรกสุดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากกระแสการ
พัฒนาของรัฐบาลในรูปการณ์ต่างๆ เดินสวนทางกลับมาแล้ว
ผูห้ ญิง ผูจ้ า่ ยราคาของการพัฒนาด้วยปา่ ไม้ สายธารนํ้าหน้าบ้าน และชีวติ ของเธอเอง
พยายามดิน้ รนหาทางออกจากบ่วงแร้วของความเป็ นอาณานิคมทัง้ ทางเศรษฐกิจและความคิดอย่าง
มุง่ มัน่
“ไม่มนี ้ํา ไม่มปี ลา แล้ววันข้างหน้าลูกหลานจะเอาอะไรกินกัน” ด้วยเหตุผลง่ายๆ ทีเ่ ป็ น
เหตุผลของชีวติ เช่นนี้แหละ ทีน่ ําพาให้แม่สมปอง แม่เจริญ อดีตชาวประมงและแม่บา้ น “ธรรมดาๆ”
ปกั หลักกรําแดดฝนต่อสูบ้ นหัวงานเขือ่ นปากมูลอยูเ่ กือบค่อนปี
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“แม่พต่ี ายไปแล้ว เอาคืนไม่ได้ แต่ปา่ เสือ่ มโทรมนี่ยงั พอเอาคืนได้ ไม่มปี า่ แล้วลูกพีจ่ ะไปหา
หน่อไม้ หาเห็ดทีไ่ หน” คิดได้ดงั นี้แล้ว พีส่ ะอิง้ แม่หญิงแห่งดงแม่เผด ก็ฝากลูกชาย 2 คน วัยประถม
ไว้กบั คนใกล้ชดิ ทีเ่ ธอเรียกอย่างเอ็นดูวา่ “ตาเฒ่าอยูเ่ ฮือน” ให้ชว่ ยดูแล ส่วนตัวเธอก็เดินขึน้ ลงศาลา
กลาง ขึน้ ล่องทําเนียบรัฐบาล เจรจาเรือ่ งสิทธิทด่ี นิ ทํากินของชาวบ้าน พร้อมๆกับผลักดันงาน
อนุรกั ษ์ฟ้ืนฟู ร่วมกับชาวบ้านในโครงการคนรักปา่ พัฒนาต้นนํ้าดงแม่เผด
และเมือ่ แม่หญิงไทยกลุม่ รากหญ้าจากหลายหย่อมได้มาพบปะกันเป็นครัง้ แรกในเวที
หญิงไทยกลุ่มรากหญ้า เพือ่ เตรียมการไปประชุมระดับโลกว่าด้วยเรือ่ งสตรี ครัง้ ที่ 4 ณ กรุงปกั กิง่
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2537 ข้อสรุปเอกฉันท์จากการประชุมในเวทีสงิ่ แวดล้อม ซึง่ กลายเป็ นคําขวัญ
ประจํางานในครัง้ นัน้ คือ “ห้ามรัฐพัฒนาโดยพลการ” ซึง่ ต่อมาได้ขยายเป็นข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ต่อ
รัฐบาลและต่อการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรือ่ งสตรีครัง้ ที่ 4 ว่า
1. รัฐต้องยุตแิ ผนการพัฒนาประเทศทีม่ ผี ลกระทบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ั
สิง่ แวดล้อม
ต้องหันทิศทางการพัฒนาไปทีก่ ารพึง่ ตนเองบนรากฐานของภูมปิ ญญา
ท้องถิน่
2. รัฐต้องออกกฎหมายรับรองสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชน15
ในขณะทีใ่ นโลกเศรษฐกิจมีชอ่ งว่างอันใหญ่หลวงระหว่างคนมังมี
่ กบั คนยากไร้
ในโลก
วิชาการก็มชี อ่ งว่างอันกว้างไกลระหว่างงานศึกษาเรือ่ งผูห้ ญิงกับสิง่ แวดล้อมและสถานการณ์ทเ่ี ป็ น
จริงร่วมสมัยในยุคโลกาภิวตั น์ทส่ี ภาวะแวดล้อมกําลังอยูใ่ นสภาพน่าวิตกนี้ ผูห้ ญิงทัง้ ในเมืองและใน
ชนบทจํานวนไม่น้อยมิเพียงแต่ทาํ หน้าทีใ่ นครัวเรือนตามประเพณีดงั ้ เดิมเท่านัน้
หากยังลุกขึน้ มา
แบกรับบทบาททางประวัตศิ าสตร์ในฐานะนักต่อสู้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิในการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชน อันจะช่วยธํารงไว้ซง่ึ ดุลยภาพของสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติพร้อมกันไปด้วย
มักจะมีการพูดกันซํ้าแล้วซํ้าเล่าว่า ในยามวิกฤต “อนาคตของชีวติ และสิง่ แวดล้อมมักจะฝาก
ไว้ในกํามือของผูห้ ญิง” – ดูเหมือนว่าคํากล่าวนัน้ จะยังเป็ นจริงอยูเ่ สมอ คําถามก็คอื แล้วเราจะฟงั
“เสียง” ผูห้ ญิงกันอย่างไร มรรควิธปี ระวัตศิ าสตร์จากการบอกเล่าในแนวสตรีนิยมจะพอมีคาํ ตอบให้
ปญั หาอันสําคัญยิง่ นี้อย่างไร เป็นประเด็นทีจ่ ะนําเสนอในบทต่อไป
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เรียนรูท้ ี่จะ “ฟัง” ผ่าน มรรควิ ธีประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า
...เรามองไม่เห็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นความมืด
เพราะชีวติ การทํางาน และการต่อสูข้ องผูห้ ญิงมิได้รบั การบันทึกไว้ใน
ประวัตศิ าสตร์ หรือแม้แต่ในวงการศึกษาค้นคว้าวิจยั ก็ตาม ผูห้ ญิงจึงเป็ นเพียง “ผู้
ถูกซ่อน” ไว้ในประวัตศิ าสตร์ ดังนัน้ ก็แน่นอนทีผ่ ศู้ กึ ษาประวัตศิ าสตร์ยอ่ มจะไม่
สามารถมองเห็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นความมืด
และเมือ่ ผูห้ ญิงต้องการจะบันทึกและสร้าง
ประวัตศิ าสตร์ของชีวติ การทํางาน การต่อสูข้ องผูห้ ญิงขึน้ มาบ้าง ศาสตร์ของการ
ค้นคว้าวิจยั เกีย่ วกับผูห้ ญิงก็ยงั เป็ นศาสตร์ทพ่ี ฒ
ั นามาภายใต้สงิ่ แวดล้อมทางสังคม
ทีม่ ผี ชู้ ายเป็ นศูนย์กลาง การศึกษาค้นคว้าวิจยั เกีย่ วกับผูห้ ญิง จึงต้องเริม่ ต้นตัง้
ปญั หากันทีศ่ าสตร์แห่งวิธกี ารของการศึกษาค้นคว้าวิจยั เลยทีเดียว ก่อนทีจ่ ะนําเอา
ศาสตร์แห่งวิธกี ารนัน้ ๆ ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ใดๆ1
ด้วยความตระหนักว่าผูห้ ญิงเป็ นผูถ้ กู ‘ซุกซ่อน’ ไว้ในประวัตศิ าสตร์ ภารกิจสําคัญประการ
หนึ่งของขบวนการเคลือ่ นไหวแนวสตรีนยิ ม จึงให้ความสําคัญกับการ ‘ฉายแสงไปไปสูค่ วามมืด’
โดยกระบวนการบันทึกชีวประวัติ (biographize) ของผูห้ ญิง ผ่านปากคําของผูห้ ญิงเอง ด้วยมรรค
วิธที เ่ี รียกว่าประวัตศิ าสตร์จากการบอกเล่า2 ในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1970s ความตืน่ ตัวใน
การริเริม่ ผลักดันโครงการประวัตศิ าสตร์จากการบอกเล่าของผูห้ ญิงดําเนินไปอย่างคึกคัก ทัง้ โดยการ
ั
ส่งเสริมของรัฐบาลและการริเริม่ ของปจเจกบุ
คคล อาทิ The Washington Women Heritage
Project เป็ นโครงการในระดับมลรัฐทีไ่ ด้รบั ความสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจาก The National
Endowment for the Humanities และ The Washington Commission for the Humanities ซึง่
ผลักดันให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทางการศึกษา (workshop) เพือ่ ผลิตนิทรรศการเคลือ่ นที่ ทีจ่ ะ
รวบรวมเนื้อหามาจากการบันทึกชีวติ ของผูห้ ญิงผ่านการสัมภาษณ์และภาพถ่าย โดยขัน้ ตอนแรก
ของโครงการนี้เริม่ จาก การเปิดฝึกอบรมในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัวทั
่ ง้ มลรัฐให้แก่ผทู้ จ่ี ะทําหน้าทีเ่ ป็ นนัก
สัมภาษณ์ของโครงการ ได้เรียนรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับวัสดุอุปกรณ์ การใช้เครือ่ งบันทึกเสียง เทคนิคการ

สัมภาษณ์ ไปจนกระทังถึ
่ งมุมมองและหัวข้อใหม่ๆ ทีก่ าํ ลังถกเถียงกัน ในแวดวงวิชาการ
ประวัตศิ าสตร์ผหู้ ญิง เมือ่ การอบรมสิน้ สุดลง นักสัมภาษณ์มอื ใหม่กจ็ ะได้รบั คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ซึง่
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แน่นอนเหลือเกินว่าจะต้องมี “Topical Guide for Oral History Interview with Woman” ของเชอร์
นา กลัก (Shena Gluck)3 รวมอยูด่ ว้ ย4
เป็ นทีน่ ่าสนใจว่า แม้จะหลายปีผา่ นไปหลังจากโครงการวิจยั สิน้ สุดลง แคทอรีน แอนเดอร์
สัน (Kathryn Anderson) หนึ่งในทีมงานวิจยั ในโครงการดังกล่าว ซึง่ รับผิดชอบค้นคว้าบทบาทของ
ผูห้ ญิงในชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพทําฟาร์มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐวอชิงตัน
ได้
ย้อนกลับไปทบทวนงานทีท่ าํ มาแล้วพบว่า การทีเ่ ธอมุง่ แต่จะ “ผลิต” เนื้อหาสาระของนิทรรศการที่
ทรงพลัง หรือ (พูดอย่างเป็นรูปธรรมคือ) การเขียนอธิบายประสบการณ์ของผูห้ ญิงผ่านภาพ
กิจกรรมต่างๆ (ทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์คนละไม่เกิน 3 ชัวโมง)
่
ให้กระชับ ชัดเจน ครอบคลุม
ครบถ้วน และเสร็จทันภายในกรอบเวลาของโครงการทีก่ าํ หนดไว้นนั ้ สิง่ ทีส่ ญ
ู เสียไปก็คอื “โอกาสที่
จะได้รบั ฟงั หญิงทําฟาร์มเหล่านัน้ ทบทวนเรือ่ งทีเ่ ล่าแล้วหรืออธิบายประเด็นต่างๆให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ด้วยถ้อยคําและภาษาของเธอเอง”5 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื การใช้วธิ สี มั ภาษณ์แบบซักไซ้เพือ่ หา
ข้อเท็จจริงและสืบเสาะเจาะไชความเป็ นไปของเหตุการณ์ตา่ งๆ ว่า “เกิดอะไรขึน้ และเกิดขึน้ อย่างไร
นัน้ ทําให้ผถู้ กู สัมภาษณ์ขาดโอกาสทีจ่ ะถ่ายทอดโยงใยความรูส้ กึ อันซับซ้อนและความย้อนแย้งทีอ่ ยู่
เบือ้ งหลังเรือ่ งราวอันคุน้ เคย”6
ความตระหนักในความสูญเสียดังกล่าว ทําให้ แอนเดอร์สนั และ ดานา ซี.แจ๊ค (Dana C.
Jack) ร่วมกันเขียนบทความสําคัญ “Learning to Listen : Interview Techniques and Analysis”
โดยไม่เพียงแต่เสนอให้ “หยุดถาม” คําถามเด็ดๆ ซึง่ เชือ่ กันว่าจะขุดคุย้ ให้เห็นข้อมูลใหม่เกีย่ วกับ
ชีวติ และกิจกรรมของผูห้ ญิงออกมาได้ หากยังเรียกร้องให้ผวู้ จิ ยั เรียนรูท้ จ่ี ะ “สัมภาษณ์ ด้วยการ
ฟัง” ฟงั (ทัง้ เสียงดังและ) เสียงเงียบ ฟงั ความเห็นทีผ่ เู้ ล่าประเมินตัวเอง (self – evaluative
comment ) ฟงั ข้อความทีต่ ามมา (meta - statements) และเหนืออื่นใดคือฟงั ตรรกะของเรือ่ งเล่า
นัน้ ๆ7
แอนเดอร์สนั ชีว้ า่ การสัมภาษณ์โดยมรรควิธปี ระวัตศิ าสตร์จากการบอกเล่า ไม่เพียงแต่เป็น
เครือ่ งมืออันทรงพลังทีจ่ ะก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อประสบการณ์เกีย่ วกับตัวเองในโลก
ของผูห้ ญิงเอง หากยังช่วยเผยให้เห็นมุมมองของผูห้ ญิงทีถ่ ูกกดทับ ดังทีน่ กั มานุษยวิทยาได้ตงั ้
ข้อสังเกตไว้วา่
ในสถานการณ์ทค่ี วามสนใจและประสบการณ์ของผูห้ ญิงไปกันไม่ได้กบั คําอธิบาย
ของผูช้ าย เรือ่ งเล่าของผูห้ ญิงจึงมักเป็ นการผสมผสานกันระหว่างสองมุมมอง ทีท่ งั ้ แยกขาดกันและ
ขัดแย้งกัน นันคื
่ อ ด้านหนึ่งคือมุมมองทีถ่ กู ครอบงําโดยวัฒนธรรมปิตาธิปไตย ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงทีร่ บั รูไ้ ด้จากประสบการณ์สว่ นตัวของผูห้ ญิงแต่ละคน “ดังนัน้ หากใส่ใจทีจ่ ะฟงั มุมมองของ
ผูห้ ญิงอย่างกระจ่างกระจะเราต้องเรียนรูท้ จ่ี ะฟงั ในระบบสเตอริโอ ทีไ่ ด้ยนิ ทัง้ ช่องทีเ่ งียบและช่องที่
ดัง รวมทัง้ ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงระหว่างช่องทัง้ สองด้วย”8
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นอกจากนี้แล้วยังต้องตระหนักว่า การเข้าถึงความเป็ นองค์ประธานของผูห้ ญิงในส่วนทีเ่ ป็น
ช่องทีเ่ งียบนัน้
เราจะต้องค้นหาว่าเรือ่ งทีก่ าํ ลังสัมภาษณ์นนั ้ ใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นผูต้ คี วาม
ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีอะไร ประสบการณ์ของผูเ้ ล่าถูกตีความอย่างไร นักวิจยั มีทศั นคติแบบ
ตัง้ ใจรับฟงั หรือเพียงแต่ตอ้ งการพิสจู น์ความคิดทีม่ อี ยูเ่ ดิมแล้ว กล่าวโดยสรุป หลักการสําคัญในการ
สัมภาษณ์แบบเน้นการฟงั คือ
ต้องให้ความใส่ใจกับผูเ้ ล่ามากกว่าหัวข้อทีเ่ ราคิดไว้ลว่ งหน้าแล้ว”9
ดังที่ แอนเดอร์สนั ได้ขยายความต่อไปว่า
ถ้าเราต้องการรูว้ า่ ผูห้ ญิงรูส้ กึ อย่างไรต่อชีวติ จะต้องเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เธอได้มโี อกาสพูด
ถึงอารมณ์ ความรูส้ กึ และประสบการณ์ของเธอเอง เมือ่ เราเห็นศักยภาพทีร่ มุ่ รวย
ก็จะต้องฉกฉวยโอกาสให้เธอได้
ในภาษาทีเ่ ธอใช้ในการอธิบายชีวติ ประจําวัน
อธิบายว่าถ้อยคําทีพ่ ดู ออกมานัน้ มีความหมายอย่างไร 10
กล่าวโดยสรุปแล้ว สิง่ ทีแ่ อนเดอร์สนั ตระหนักหลังจากการกลับไปทบทวนพินจิ พิเคราะห์
โครงการสัมภาษณ์ทท่ี าํ มา คือการได้คน้ พบว่า
หลักการสําคัญของประวัตศิ าสตร์จากการบอกเล่า มิใช่อยูท่ ก่ี ารขุดค้นหาชุดคําถาม
ใหม่ๆ หากอยูท่ ก่ี ารจะต้องใส่ใจค้นหาประสบการณ์ มุมมอง ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะไม่
ซํ้าแบบกันของผูห้ ญิง (แต่ละคน) และยังต้องเจียรนัยวิธกี ารค้นคว้าของเราให้แหลม
คมมากยิง่ ขึน้ โดย (ฝึก) ฟงั ระดับต่างๆ ของการเล่าทีผ่ ถู้ กู ถามพยายามตอบสนอง
ต่อคําถามดัง้ เดิม การจะทําได้เช่นนัน้ เราจะต้องฟงั การสัมภาษณ์ การตอบคําถาม
และคําถามทีเ่ ราตัง้ ในเชิงวิพากษ์ เราจะต้องได้ยนิ สิง่ ทีผ่ หู้ ญิง [พยายาม] บอกเป็ น
นัยๆ เสนอแนะ หรือเอือ้ นเอ่ยขึน้ แล้วนิ่งไป เราต้องตีความเมือ่ เกิดอาการชงักงัน
เกิดภาวะไม่สบายใจหรือไม่สามารถทีจ่ ะสือ่ สารออกมาได้ เราต้องพิจารณาว่าการ
สัมภาษณ์ของเราได้สร้างบริบททีผ่ หู้ ญิงรูส้ กึ ผ่อนคลายทีจ่ ะสํารวจความรูส้ กึ ของ
ตัวเอง ทีจ่ ะให้ความหมายต่อการกระทําสรรพสิง่ และเหตุการณ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น
การสํารวจพฤติกรรมหรือความรูส้ กึ ทีม่ าของความเป็ นผูห้ ญิง หรือการปลุกเร้าให้
ผูห้ ญิงได้อธิบายสิง่ ทีเ่ ธอให้ความหมายด้วยถ้อยคําของเธอเอง11
แต่กระนัน้ ก็ตาม เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ระหว่างการสัมภาษณ์
ด้วยมรรควิธปี ระวัตศิ าสตร์จากการบอกเล่าและการสัมภาษณ์ เพือ่ การบําบัดเยียวยา แจ๊ค ซึง่ เป็ น
นักบําบัด (therapist) กลุม่ ผูป้ ว่ ยหญิง ซึง่ เป็ นโรคซึมเศร้าและทนายความฝึกหัด พบว่าการให้ความ
ใส่ใจกับภาษาและความหมายเฉพาะของคําสําคัญๆทีผ่ หู้ ญิงใช้อธิบายประสบการณ์ จะเปิดโอกาส
ให้เราเข้าใจว่าผูห้ ญิงต้องปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ทด่ี าํ รงอยู่ อาทิ “ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับสามี ฉันรูส้ กึ ราวกับว่ายืนอยูบ่ นเปลือกไข่” หรือ “ฉันต้องเรียนรูท้ จ่ี ะไม่
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ขย่มเรือ” ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงทัง้ การปฏิบตั กิ ารและผลทีต่ งั ้ ใจจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือ
ความไม่ลงรอยใดๆ [ในความสัมพันธ์] ขึน้ 12
แจ๊คได้เสนอแนวทาง 3 ประการทีจ่ ะช่วยให้ไม่เกิดการตีความล่วงหน้า ตามแนวทางของ
ทฤษฎีกระแสหลักและสามารถเข้าใจผูเ้ ล่าจากมุมมองของเธอเอง คือ หนึ่ง จะต้องรับฟงั ภาษาเชิง
ศีลธรรม (moral language) ของผูเ้ ล่า อาทิ “ฉันรูส้ กึ ฉันเป็ นคนไม่เอาไหน...ฉันพูดปด หลอกลวง
เป็ นคนใช้ไม่ได้เลยแหละ...”13
ข้อความทํานองนี้ชว่ ยเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เราได้สาํ รวจความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์เกีย่ วกับ
ตัวเองของผูเ้ ล่าและข้อกําหนดทางวัฒนธรรมทีก่ าํ กับอยู่
การรับฟงั ภาษาศีลธรรมของผูห้ ญิงที่
ซึมเศร้าหดหู่ จึงฉายให้เห็นทัง้ กฎเกณฑ์สงั คมทีใ่ ช้ตดั สินตัวเองและสาเหตุทม่ี าของความสิน้ หวังที่
เกิดขึน้ สอง จะต้องใส่ใจในข้อความทีต่ ามหลังมา (meta - statements) ของผูพ้ ดู มีหลายครัง้ ใน
การสัมภาษณ์ทจ่ี ๆู่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หยุดเล่ากระทันหัน มองย้อนกลับ หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ความคิด
ั
บางอย่างของตัวเองทีเ่ พิง่ จะพูดออกไป สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็นสัญญะสําคัญทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่า ปจเจก
บุคคลหนึ่งๆ ทบทวนตัวเองในกรอบคิดชุดใด ทัง้ ยังเป็นช่องทางทีจ่ ะได้สงั เกตว่ากระบวนการขัด
เกลาทางสังคมในมิตอิ ารมณ์ความรูส้ กึ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีแ่ น่นอนหนึ่งๆนัน้ เกิดขึน้ ได้
อย่างไร14 สาม จะต้องใส่ใจในตรรกะของเรือ่ งเล่า (logic of the narrative) การรับฟงั การจัดเรียง
ข้อความหลักเกีย่ วกับประสบการณ์ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จะทําให้เข้าใจทัง้ ความเชือ่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
และความคิดทีช่ น้ี ําการตีความประสบการณ์นนั ้ ๆ ดังกรณีของ แอนนา ผูป้ ว่ ยด้วยโรคซึมเศร้า อายุ
54 ปี ซึง่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมา 2 ครัง้ แล้ว เล่าว่า
ฉันบอกกับลูกสะใภ้วา่ “ฉันคิดว่าฉันเกิดมาเพือ่ รับใช้คนอื่น” [แต่...เอ๊ะ!] เราไม่น่าจะ
เกิดมาเพียงเพือ่ รับใช้คนอืน่ นะ เราต้องดูแลตัวเราเองด้วย15
ตรรกะของเรือ่ งเล่าข้างต้นนี้เป็ นตัวอย่างชีใ้ ห้เห็นภาวะความขัดแย้งทีผ่ หู้ ญิงต้องรับมือ
ระหว่างบทบาทในอุดมคติกบั ชีวติ ทีเ่ ป็นจริง ซึง่ ย่อมเป็ นเรือ่ งง่ายเหลือเกินทีจ่ ะกล่าวโทษว่าเป็น
ความล้มเหลวของตัวเองแทนการตระหนักว่าเป็ นความผิดพลาดของมุมมองทางสังคมทีค่ รอบงําและ
กดทับอยู16่
ในท้ายทีส่ ดุ แจ๊ค ได้ย้าํ ว่า นอกจากการรับฟงั เจ้าของเรือ่ งแล้วสิง่ ทีผ่ สู้ มั ภาษณ์ไม่ควรจะ
ละเลยคือการจะต้องรับฟงั ตัวเองด้วย (listening to ourselves) “ทัง้ ยังต้องเชือ่ มันในลางสั
่
งหรณ์
หรือความคิดความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการฟงั นัน้ ...[และ] หัดสังเกตความอึดอัดคับข้องส่วนตัว
ซึง่ จะเป็นสัญญาณเตือนให้วอ่ งไวต่อความขัดแย้งระหว่างสิง่ ทีผ่ หู้ ญิงพูดกับสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ จริงๆ”17
ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองนําแนวทางของแอนเดอร์สนั และแจ๊คมาใช้ในการ “ฟงั ” เสียงของสะอิง้ ไถว
สินธ์---ผูห้ ญิงรากหญ้าจากจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ บี ทบาทสําคัญในการรักษาปา่ ไม้หลังบ้านของเธอและ
แกนนําคนสําคัญของขบวนการสิง่ แวดล้อมอีสาน ดังจะได้นําเสนอในตอนต่อไป
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ในขบวนการสิ่ งแวดล้อม
สะอิง้ ไถวสินธุ์ * : เล่าเรือ่ ง
สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์ : เรียบเรียง

“จะใช้นามสกุลใครไม่สาํ คัญ ปัญหาใหญ่คือ...ขอให้มีที่ทาํ กิ น”
ผูห้ ญิงชาวบ้านนุ่งผ้าถุงเก่าๆ กระดํากระด่าง พาดผ้าขาวม้าลายตาหมากรุกสีมว่ งสลับสีขาว
ดําครํ่าคร่าทีไ่ หล่ซา้ ย ‘ฟนั ธง’ ตอบเสียงเข้ม คําถามว่า เมือ่ แต่งงานแล้ว จะคงนามสกุลเดิมของ ‘พ่อ’
ฝา่ ยหญิงไว้แทนการเปลีย่ นไปใช้นามสกุลของ ‘สามี’ ได้หรือไม่ เป็ นปญั หา ‘คาใจ’ ผูห้ ญิงชัน้ กลาง
หลายคน แต่ไม่เคยรบกวนผูห้ ญิงนักสูจ้ ากภูดงแม่เผด บ้านโคกสมบูรณ์ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ ์
ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าง สะอิง้ ไถวสินธุ์ เลย ...สําหรับเธอแล้วสิทธิทจ่ี ะได้ปกป้องฟื้ นฟูปา่ ข้างบ้าน
ไว้หาเห็ดให้ลูกกิน และสิทธิทจ่ี ะไม่ถูกแย่งชิงเอาผืนไร่แปลงนาทีพ่ ลิกฟื้ นมากับมือไปปลูกสวนป่ายู
คาลิปตัสหรือจัดสรรแจกจ่ายให้ผอู้ ่นื เช่นทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วในโครงการจัดสรรทีด่ นิ ให้ราษฎรผูย้ ากไร้
หรือ ‘คจก.’ ในยุคสมัยที่ รสช. เรือ่ งอํานาจเป็นเรือ่ งทีน่ ่า ‘คับใจ’ ยิง่ ไปกว่า1
คําตอบของสะอิ้ง นอกจากจะ ‘ชี้’ บ่งให้เห็นว่า ในความเหมือนของขบวนการสตรีมคี วาม
แตกต่างทาง ‘ชนชัน้ ’ แฝงฝ งั อยู่ด้วยอย่างลึกซึ้งแล้ว ยัง ‘ชวน’ ให้คดิ ต่อ ไปอีกด้วยว่าในแวดวง
วิชาการก็เช่นเดียวกัน ข้อเขียนหรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูห้ ญิงชนบท ผูห้ ญิงกับผืนดิน ผูห้ ญิงกับ
ป่าไม้ หรือที่เรียกโดยรวมๆ ว่า “ผู้หญิงกับสิง่ แวดล้อม” ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทงั ้ ในและต่างประเทศ
ส่วนใหญ่แล้วมักมุ่งศึกษาถึง ‘บทบาท’ ผูห้ ญิงในมิตสิ งิ่ แวดล้อมในแนวประเพณีนิยม อาทิ บทบาท
ในฐานะผูห้ าผักหักฟื น หาอาหาร ดูแลความเป็ นอยู่ของสมาชิก และกิจกรรมในครอบครัว ผูจ้ ดั หา
และบริหารทรัพยากรนํ้ าและพลังงาน ผู้รกั ษาพยาบาล และสืบทอดความรูพ้ ้นื บ้านเรื่องสมุนไพร
การเพาะปลูก และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ เป็นต้น
‘บทบาท’ ของสะอิง้ และผูห้ ญิงหลายคนทีโ่ คกสมบูรณ์ ได้กา้ วไกลเกินไปกว่านัน้ นานนักแล้ว
เธอตื่นแต่เช้าตรู่ หุงข้าว ต้มปลา ตํา แจ่ว” ** ไว้ให้ลูก จูงวัวออกไปเลี้ยง ขุดมัน ฟนั ไร่ ตัดกล้วย
พร้อมๆ ไปกับการร่างจดหมาย ล่าลายเซ็น ยื่นคําร้อง ขอเข้าพบ เจรจาต่อรองกับนายอําเภอ ผูว้ ่า
ราชการจัง หวัด สจ. (สมาชิก สภาจัง หวัด ) สส. (สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎร) ไปจนกระทัง่ ถึ ง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงฯ เพียงเพือ่ ให้ได้ทาํ กินในผืนดินทีต่ กทอดมาตัง้ แต่ปยู่ า่ ตาทวด
* ผูน้ ําชาวบ้านแห่งปา่ ดงแม่เผด บ้านโคกสมบูรณ์ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
** แจ่ว เป็ นนํ้าพริกของคนอีสาน ทีใ่ ช้พริก เกลือ และนํ้าปลา เป็นส่วนผสม ไว้จม้ิ กับปลาหรือผักต้มหลายชนิด
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สะอิง้ และผูห้ ญิงรากหญ้าอีกหลายชีวติ ต้องเรียนรู้ และฝึ กฝนทักษะใหม่ๆ ทีผ่ หู้ ญิงรุน่ ย่ารุ่น
ยายในหมูบ่ า้ นไม่ได้ถ่ายทอดหรือทําให้เห็นเป็นแบบอย่างมาก่อน ...สรุปประเด็นเป็น นําการประชุม
ได้ ถลกผ้าถุงปี นนํ้ ามัน ขึน้ เวทีกล่าวคําปราศรัยกลางสายฝนสาด หรือให้สมั ภาษณ์ หนังสือพิมพ์
ฉบับแล้วฉบับเล่าอย่างไม่รเู้ หน็ดเหนื่อย เป็นอาทิ
ดังนัน้ เมื่อเอ่ยถึงคําว่า “ผู้หญิงกับสิง่ แวดล้อม” ผู้คนต่างภูมหิ ลัง ผิวสีและชนชัน้ อาจจะ
ตีความกันต่างแบบ แต่สาํ หรับสะอิง้ และผูห้ ญิงบ้านโคกสมบูรณ์ทร่ี ว่ มฟนั ฝา่ มาด้วยกันย่อมมิอาจจะ
เข้าใจประเด็นเป็ นอื่นไปได้เลย นอกจากเป็ นเรื่องของ “ผู้หญิงกับอํานาจรัฐ” หรือเรื่องของผู้หญิง
“ชายขอบ” ทีล่ ุกขึน้ มาตัง้ คําถามและต่อสูก้ บั ศูนย์กลางของอํานาจ เรียนรูถ้ งึ กลไกการทํางานของรัฐ
ในระดับต่างๆ เพือ่ แสวงหาลูท่ างยับยัง้ ทัดทานและเปลีย่ นแปลงการคุกคามทีส่ ง่ ผลกระทบทัง้ ต่อคน
่ คน
เล็กคนน้อย ต่อผืน่ ดิน ปา่ ไม้ และสายนํ้า ทีเ่ คยเกือ้ หนุนกันมาหลายชัวอายุ
แต่ละคืน...แต่ละวัน...อันล่วงผ่าน ตํานานแต่ละหน้า แต่ละหน้าของสะอิง้ ไถวสินธุ์ และหญิง
รากหญ้าหลายชีวติ ที่บ้านโคกสมบูรณ์ พลิกผันตามไปด้วย ...หยาดนํ้ าตา รอยยิ้ม เม็ดเหงื่อที่ผุด
พราวเต็มหน้าผาก ความสําเร็จและความล้มเหลว บาดแผลและบทเรียน บทแล้วบทเล่าเกิดขึน้ ใน
ท่ามกลางกระแสของการต่อสู้ การเรียนรู้ และการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสิง่ แวดล้อม ตกผลึก
ั ญาร่ว มสมัย อัน ประมาณค่ า มิไ ด้ข องสัง คมไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ต่ อ ขบวนการ
เป็ น ภู มิป ญ
สิ่ง แวดล้อ มและขบวนการต่ อ สู้เพื่อ อิส รภาพของสตรีท่ีม ีดุ ล ยภาพแห่ งธรรมชาติแ ละชีว ิต เป็ น
จุดหมาย
ผูห้ ญิ งจากดงแม่เผด ค่อยๆลําดับเรื่องราวจากความทรงจําให้เราได้จดจารึกไว้เป็ น
หลักฐาน2
อยากให้ เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในชี วิตของพี่ และชี วิตของปาดงแม่เผด จะเริ่ มตัง้ แต่เกิ ด
เลยก็ได้ค่ะ
เกิดเมือ่ วันที่ ...(หยิบบัตรประชาชนออกมาดู)... 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2496 ทีบ่ า้ นคําพอุง
อําเภอโพธิชั์ ย จังหวัดร้อยเอ็ด พออายุได้ 6 เดือน พ่อแม่กย็ า้ ยครอบครัวมาอยู่ทห่ี มูบ่ า้ นใกล้ๆ กัน
คือ บ้านโคกสมบูรณ์
แม่พช่ี อ่ื ทอง พ่อชือ่ สิงห์ ฐานผดุง พีเ่ ป็ นลูกผูห้ ญิงคนเดียว และเป็นคนหัวปี มีน้องชายอีก 4
คน คือ สํารอง คําผาง บุญยัง และรัสไกร
พ่อสิงห์มพี ่นี ้องทัง้ หมด 8 คน คือ มิง สิงห์ มี น้ อย ละเอียด หรือเก้าดํา สุชา และพรหมา
ส่วนแม่ทองเป็ นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัว มีพ่ชี าย 2 คน และพี่สาว 1 คน คือ เคนน้ อย ดี
และหนู

16
พ่อสิงห์เป็ นลูกชายของปู่ผนั พ่อของปู่ช่อื พัน อพยพครอบครัวมาจากอุบลราชธานี ตอน
แรกมาลงหลักปกั ฐานอยู่แถบๆ อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อน ประมาณ 10 กว่าปี แล้วค่อย
ย้ายมายังพื้นทีซ่ ่งึ เป็ นตําบลคําพอุงทุกวันนี้ พอลูกหลานถามว่าทําไมจึงเลือกมาอยู่ท่นี ่ี พ่อของปู่
บอกว่า สมัยหนุ่ มๆ เป็ นพระกรรมฐานได้ธุดงค์รอนแรมไปในป่าหลายแห่ง ทัง้ ในอีสาน ลาว เขมร
จนมาถึงตรงนี้ “เป็ นที่ที่จะหากิ นกับธรรมชาติ ได้สบาย ทํานาก็สบาย ทําไร่กส็ บาย”
ปูผ่ นั อายุยนื มากเลย ปูต่ ายเมือ่ พ.ศ. 2514 อายุได้ 105 ปี พีอ่ ายุ 18 ปีตอนนัน้ ญาติรนุ่ ปูท่ ่ี
ยังพอหลงเหลืออยูบ่ า้ ง คือ ปูน่ ้อย ปูน่ ้อยยังคงรักษาเมล็ดพันธุข์ า้ วพืน้ เมืองไว้หลายชนิด อย่างข้าว
งาช้าง ข้าวมหาชัย ข้าวหมากโตน แกไม่เชื่อทางราชการทีช่ อบมาส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ๆ
“บอกว่าส่งเสริ ม ส่งเสริ ม จริ งๆแล้วไม่ได้ส่งเสริ ม เดี๋ยวพันธุเ์ ดิ มหายหมด” ปู่เลยเก็บของแก
ไว้เอง
คนแก่ผหู้ ญิ งในหมู่บ้านละคะ
ทีอ่ ายุมากทีส่ ุดตอนนี้มแี ม่เฒ่าตอม อายุ 99 ปี 2-3 ปี มานี่แกชักขีบ้ ่นนะ กับข้าวกับปลาไม่
ถูกปาก แกงขีเ้ หล็กรสไม่เหมือนเดิม ซุปหน่ อไม้ทาํ ไมไม่ใส่งาเยอะๆ ส่วนแม่เฒ่าสีลาอายุ 98 ยังไม่
ขีบ้ ่น เหงือกฟนั แข็งแรงดี เคี้ยวตํามะละกอสบาย ทุกวันนี้กย็ งั ทํางานได้ เดินผ่านทีไรก็ยงั เห็นแม่
เฒ่านังตํ
่ าสาด (ทอเสือ่ ) ใช้เองอยูใ่ ต้ถุนบ้าน
บ้านโคกสมบูรณ์ เป็ นบ้านเล็กๆ อายุ 76 ปี บ้านใหญ่จริงๆ อยู่คําพอุง อายุได้ 300 ปี แล้ว
แยกเป็ นหมูบ่ า้ นได้ 7 หมูบ่ า้ น
พี่ร้ไู ด้อย่างไรว่า หมู่บา้ นไหนอายุเท่าไร
ดูที่ ต้ น ไม้ เอาซิ อยากรู้อ ายุ ห มู่ บ้ านก็ให้ ดูต้ น ไม้ 3 หมู่บ้านอายุมากๆ ต้น หมาก ต้น
มะพร้าวสูงลิบๆ เลย ลมพัดก็ไม่หกั เพราะมีป่าไม้บงั แต่เดีย๋ วนี้หกั เพราะไม่ค่อยมีต้นไม้ในป่าแล้ว
ชาวบ้านพอจะตัง้ บ้านเรือน เขาจะปลูกหมาก ปลูกมะพร้าว ปลูกกอไผ่ เดินไปทางไหนถ้าเห็นปลาย
ไผ่หมายถึงหมูบ่ า้ นคน ถ้าไม่ใช่ชมุ ชนก็ไม่ม ี
ทําไมถึงชื่อบ้านคําพอุง
เป็ นชือ่ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชอบขึน้ เป็นหมูๆ่ ชาวบ้านไปเอาใบมากัน้ เป็นฝาบ้าน ข้างบนหลังคา
เป็ นหญ้าคา เมื่อก่อนชาวบ้านไม่เอาไม้ทําบ้าน กลัวไม้จะหมด แต่ใบไม้ตดิ ไฟอยู่เรื่อย เลยต้องไป
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เอาไม้ในปา่ มา เอาเฉพาะบางต้นเท่านัน้ นะ บ้านหลังนึงใช้ไม้ใหญ่ๆ สัก 2 ต้นก็พอ ก่อนจะตัดผูเ้ ฒ่า
ผูแ้ ก่ตอ้ งไปทําพิธขี อจากรุกขเทวดาก่อน ตอนกลางคืนต้องไปนอนเฝ้าใต้โคนต้น ถ้าฝนั ดีกต็ ดั ได้ ถ้า
ั ายก็แปลว่าไม่อนุ ญาต ตัดไปใช้กไ็ ม่เป็ นมงคล ไม่อยูเ่ ย็นเป็ นสุข ต้องหากันใหม่ ต้องเป็ นต้นไม้
ฝนร้
ทีร่ กุ ขเทวดารูเ้ ห็นเป็นใจ ยินยอมอนุมตั ใิ ห้
ไม้ท่ใี ช้หลักๆ คือ ไม้ยาง กับไม้มะค่า ไม้มะค่าเอามาทําตง หรือไม้รองรับนํ้ าหนักก่อนปู
กระดานพื้น ไม้ยางใช้ทาํ เสา ทํากระดาน นํ้ามันยางใช้ทําขีไ้ ต้ ขีต้ ก หรือขีก้ ระบองได้อกี ชาวบ้าน
จะไปเก็บนํ้ามันยาง จาก “ขุมขีย้ าง” ตามไร่ตามนามาเก็บไว้ แล้วหาเนื้อไม้ผุๆ สับๆ ให้เป็ นชิน้ เล็ก
ชิน้ น้อยใส่ลงไป คนๆ จนเหนียวเข้าทีด่ แี ล้ว เอาใบตองแห้งห่อเป็ นรูปกระบอง ความยาวประมาณ 1
ท่อนแขน มัดให้แน่นด้วยตอก มัดได้ครบ 12 อันเรียกว่า “ลืม” หนึ่ง
ขี้กระบองเอาไป “ไต้” หาอยู่หากินจับ กบจับเขียดตามบึงตามหนอง งูม พี ิษพอได้กลิ่น ขี้
กระบองจะหนี ถึงเห็นก็ไม่มา ไม่เหมือนแสงไฟจากหม้อแบตเตอรี่ เป็ นแสงสว่างทีแ่ ปลกๆ งูจะมา
อีกอย่างหนึ่ง ควันจากขีไ้ ต้ถงึ จะดําปี๋แต่สดู เข้าไปแล้วไม่เป็นพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ชาวบ้านมีดงแม่เผดเป็ นห้างสรรพสิ นค้าตามธรรมชาติ มีให้ทุกอย่างทัง้ อาหาร ไม้สร้างบ้าน
พลังงานในครัวเรือน ฯลฯ
ทีส่ าํ คัญคือให้น้ํา ดงแม่เผด เป็ นปา่ ต้นนํ้าของลํานํ้ามูล มีหว้ ยเล็กห้วยน้อยเยอะแยะไปหมด
ลําห้วยใหญ่ๆ สําคัญๆ ทัง้ หมดมี 12 สาย * จะไหลไปรวมกันทีล่ ํานํ้าเสียวก่อนจะลงสูแ่ ม่น้ํามูล ชาว
คําพอุงอาศัยนํ้าดืม่ นํ้ากิน นํ้าใช้ จากห้วยยางและห้วยยางน้อย ชาวอําเภอเมืองร้อยเอ็ด ชาวร่องคํา
จังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยนํ้าจากลําห้วยลําธารของดงแม่เผดทัง้ นัน้
พอพี่อายุได้ 8-9 ขวบ ขึ้น ป.2 ก็เริม่ ไปเก็บผักช้อนปลา ตามห้วยตามหนองใกล้ๆ บ้าน
ทํากับข้าวให้ทุกคนในบ้านกิน ทุกวันพฤหัสบดีต้องตําข้าว ครกหนักมาก ต้องช่วยกันเหยียบถึง 3
คน ถ้าไม่ตําพ่อแม่จะตีขา หน้าฝนก็ไปหาหน่ อไม้ จนติดเป็ นนิสยั เลยนะ ตื่นปุ๊ปต้องไปปบั ๊ ไปตาม
ห้วยที่มนั อยู่ขา้ งๆ บ้าน เสร็จกลับมาถึงจะไปโรงเรียน แม่เขากลัวว่าไปๆ มาๆ จะติดนิสยั ไม่ไป
โรงเรียน เกเรียน เอาแต่สบั หน่อไม้ ไปเก็บเห็ดด้วยนะ หลังๆ นี่กเ็ ก็บมาขายด้วย โอ๊ย! เก็บได้เยอะ
เลย เห็ดมันมีอยู่ในดินของมันเอง มันมีของมันอยู่ มันแทงขึน้ มาเอง มีป่าก็มเี ห็ด มีป่าเหมือนมีตู้
กับข้าว เดีย๋ วนี้หายหมดแล้วทัง้ ปา่ ทัง้ เห็ด หน่อไม้ ผักกระโดน ผักทาม หมดเลย ต้องไปซื้อทีต่ ลาด
กาฬสินธุ์ กําละ 2 บาท ผักกระโดนกําละบาท ผักติว้ ก็ตอ้ งไปซือ้ ซือ้ กินทัง้ นัน้ เดีย๋ วนี้
* ห้วยทัง้ 12 สาย มีดงั ต่อไปนี้ คือ ห้วยถํ้าปา่

ห้วยหินซอด ห้วยสมสนุก ห้วยถํ้าพุง ห้วยหินกอม (
่
‘กอม’ เป็ นภาษาอีสาน แปลว่า โค้ง) ห้วยปามะปราง ห้วยอ่างกบ ห้วยนํ้ายัง ห้วยถํ้าสินชัย ห้วยถํ้ามะม่วงกะสอ
ห้วยยางและห้วยยางน้อย ห้วยทรายและห้วยทรายน้อย
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นอกจาก เก็บเห็ด เก็บผัก แล้วก็เลีย้ งควายด้วย พาไปกินหญ้ากินนํ้า มีทงั ้ วัว ทัง้ ควาย ตอน
นัน้ ยังไม่เป็ นหนี้ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร) ยังมีววั มีควายอยู่ ต่อมา
ยังไงก็ไม่รู้ กูห้ นี้ ธกส. ก็ขายวัวขายควายหมด ซือ้ รถไถเดินตามอยูค่ นั เดียว ขีก้ ไ็ ม่ม ี ไม่มอี ะไรใส่ป๋ ุย
ใส่นาเลย
ก่อนหน้านี้ป่าหนาทึบมาก สัตว์กห็ าง่าย ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ถงึ กับบอกกันว่า “คันไผอยากเห็นซ้าง
งาม ให้มาเบิง่ ซ้างดงแม่เผด” ชาวร่องคํายังต้องมาล่าสัตว์ทน่ี ่ีเลย เสือ สี หมี ฟาน * หมาจอก ไก่ปา่
นกยูง โอ๊ ย อะไรก็มหี มด ตอนนี้ ห มูป่าหมดไปแล้ว ไม่ถึง 10 ปี มานี่ แหละ เก้งหมดทีหลัง ที่ย งั
หลงเหลืออยูค่ อื เม่น รูจ้ กั เม่นไหม? ขนมันแหลมๆ อาศัยอยูต่ ามรูหนิ แต่หมาจอกยังเยอะอยูน่ ะ อยู่
บนเทือกเขา ตรงท้ายๆ เขามีซอกหิน โพรงหินนะ ถ้าขึน้ ไปนอนบนดง วันดีคนื ดีจะได้ยนิ เสียงมัน
ร้องระงมเลย เพราะว่าถึงฤดูกาลทีม่ นั ต้องผสมพันธุก์ นั มันจะร้องกันใหญ่เลย
เอ...ช้างตัวสุดท้ ายไปไสหนอ? (ผูพ้ ูดรําพึงขึน้ อย่างไม่ตงั ้ ใจแล้วเงียบไปพักใหญ่ ผูฟ้ งั ได้
ยินแล้วสะท้อนสะเทือนใจตามไปด้วย) ชาวบ้านได้ยนิ เสียงช้างตกมันอาละวาดอยู่ในปา่ ประมาณปี
พ.ศ. สองพันหน้าร้อยยีส่ บิ กว่าๆ ยีส่ บิ สี่ ยีส่ บิ ห้า เห็นจะได้ หลังจากนัน้ ก็ไม่ได้ยนิ อีกเลย ...
ถ้าเราเอาปี พ.ศ. 2509 เป็ นตัวตัง้ คื อปี ที่ กรมป่ าไม้ประกาศให้ ดงแม่เผดหรือบริ เวณเขต
รอยต่อระหว่างกาฬสิ นธุแ์ ละร้อยเอ็ด เป็ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ ของจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ 119,375 ไร่ รวมทั ง้ สิ้ น 168,750 ไร่ ...นั บ ตั ง้ แต่ นั ้ น มาใช่ ไ หม ที่ เ กิ ดความ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ๆ ในดงแม่เผดมาตลอด
ประมาณปี พ.ศ. 2513-2515 กรมป่าไม้ได้ให้สมั ปทานทําไม้ก ับ บริษัท ของคุณ อะไรนะ
พร้อมพันธุๆ์ ...อ้อ ประสิทธิ ์ พร้อมพันธุ์ พ่อของนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ แต่เขาไม่ได้มาเอง ให้ลกู น้องมา
อีกทีหนึ่ง ใช้เลื่อยไฟฟ้ามาตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ๆ ขนาดหลายคนโอบ อายุหลายร้อยปี พวกพีโ่ ตเป็ น
สาวแล้วนะ ออกจากโรงเรียนแล้วตอนนัน้ นัง่ ดูเขาชักลากขนไม้ผ่านหมู่บา้ นไป ตอนแรกก็ใช้ชา้ ง
เอาช้างมาจากสุรนิ ทร์
ไม้ใหญ่ๆ อย่างนัน้ ชาวบ้านไม่กล้าตัด เพราะเชือ่ กันว่า ดงแม่เผด มี ‘ผีเผด’ รักษาอยู่ ผีเผด
คือ ผีเปรต เป็ นผีเพศหญิงทีค่ อยคุม้ ครองดูแลปา่ แต่คนงานตัดไม้ทม่ี าจากต่างถิน่ ไม่สนใจ พูดจาท้า
ทาย “ผีแม่เผดแน่ จริงก็มาทํากูซิ” จนชาวบ้านต้อ งตัก เตือนห้ามปรามให้พูดดีๆ ช่วงนัน้ พี่ลงมา
ทํางานทีก่ รุงเทพฯแล้ว แต่ยงั เทียวไปเทียวมาขึน้ ล่องร้อยเอ็ดอยู่ ชาวบ้านส่วนหนึ่งไปรับจ้างบริษทั
ตีตราถากถางไม้ ได้วนั ละ 8 บาท เขาเอาแต่ผูช้ ายนะ ผูห้ ญิงไม่เอา ต่อมาใกล้ๆ ปี 2520 น่ ะ ทีต่ ดั
* ฟาน เป็ นสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอีเก้ง
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รอบสุดท้าย ตอนนี้ไม่ได้เอาช้างมาลากแล้ว แต่เอารถมาขนไปส่งถึงโรงเลื่อยเลย สักสิบกว่าปี มานี้
เองทีม่ นั โล่งไปจริงๆ เลย แทบไม่มอี ะไรเหลือเลย
แต่...ตอนนัน้ พีก่ ย็ งั ไม่ได้คดิ อะไรนะ ทําไมป่าหาย ทําไมช้างหมด คนเก่าแก่ในหมู่บา้ นเล่า
ว่า “ผูเ้ ติน้ ” หรือโฆษกประจําหมูบ่ า้ นเคยทํานายไว้วา่ “ยุคต่อไปจะเป็ นยุคของสัตว์ประหลาดมา
โป่ งเขา (มอเตอร์ไซด์ขบั ไกลข้ามเขา) เสาไฟซิ ออกดอก (ยุคของเสาไฟฟ้ า) ครกมองโตเดียว
ตําเข่าหมดบ้าน (โรงสีข้าว) ผูห้ ญิ งซิ ออกจากบ้านมีท้องกองนํ้าตา (ผูห้ ญิ งต้องออกไปทํางาน
นอกท้องถิ่ นตกทุกข์ได้ยาก) ...ต่อไปสิ บ่มีป่า ป่ าหัวไร่ปลายนาก็ควรรักษาไว้ อย่าตัดทําลาย
ถึงมีน้อยมันสิ เป็ นยา” 4
น้ องชายพี่เสียอีกยัง ‘คิด’ ได้ก่อน สิบ ปี ท่ีแล้วก่อนแกจะไปบวชพระ แกสังนั
่ กสังหนาว่
่
า
“‘พัฒนา’ มากๆ สิง่ แวดล้อมทรัพยากรจะสูญหายไปหมด” ไม่มใี ครเชื่อแกเลย ทัง้ ๆ ทีค่ นในหมูบ่ า้ น
นับถือบุญยังมาก เขาเป็ นคนทําอะไรทําจริง เคยเป็ นประธานกองทุนของหมู่บ้าน จัดการจนมีเงิน
หลายหมื่นบาท แต่หลังๆ แกก็บอกให้รวู้ ่า แกจะไม่อยู่ตรงนี้ จะไปบวชแล้ว พีก่ ไ็ ม่เชื่อแกนะ เถียง
เสียงดัง “ป่าไม้ไม่ได้มที ่นี ่ีแห่งเดียว...มันมีท่อี ่นื อีก โอ๊ย! ไปหาเอาที่อ่นื ก็ได้ ไม่อดตายดอก เรื่อง
อะไรจะมาทําอยู่แต่ตรงนี้” บุญยังเขาก็เตือนแล้วเตือนอีกว่า “นี่ เป็ นป่ าผืนสุดท้ายของชีวิตนะ ไม่
เชื่อก็ตามใจ” ถ้าเมือ่ สิบปีทแ่ี ล้วพีค่ ดิ ได้เหมือนแก ปา่ ก็คงยังไม่หมด
แล้วพี่เริ่ ม ‘คิ ด’ ได้ตงั ้ แต่เมื่อไรคะ
ตัง้ แต่ยูคาฯ มามัง้ ทําให้เห็นชัดขึน้ ว่าทีป่ ่าหมดเพราะรัฐบาลอนุ ญาตให้สมั ปทานบริษทั ทํา
ไม้หลายระลอก ตอนแรกก็ ‘สัมปทานตัด’ ต่อมาก็ ‘สัมปทานปลูก’ โครงการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส
เริม่ ประมาณปี พ.ศ. 2528 บริษทั ทีไ่ ด้รบั สัมปทานตัด ตัดปา่ จนโล่ง แต่อย่างน้อยก็ยงั เหลือตอพอให้
เห็นซาก แต่สมั ปทานปลูกนี่ซยิ งิ่ แย่ใหญ่เลย เขาเกรดดิน ไถดิน โค่นต้นไม้ทง้ิ หมด เห็ดก็ขน้ึ ไม่ได้ ที่
หลุดรอดมาก็ขมๆ กินไม่อร่อย เรื่องปลูกยูคาฯ นี่ อยู่ๆ เจ้าหน้าทีก่ ม็ าบอกชาวบ้านว่า ให้ออกไป
จากพืน้ ทีต่ รงนี้ เพราะกรมปา่ ไม้ให้เช่าปลูกยูคาฯ แล้วให้เช่าได้อย่างไรทีข่ องเรา บ้านภูเขาทอง หมู่
9 หมู่ 5 โดนยูคาฯ บ้านพีโ่ คกสมบูรณ์ โคกใหญ่ โดนกระถินเทพา เขาเอาคนงานจากทีอ่ ่นื มาปลูก
เช้าก็นงรถกั
ั ่ นเข้ามา กลางคืนไม่รไู้ ปนอนกันทีไ่ หน ชาวบ้านก็พยายามคุยกับคนงานว่า ถ้าเป็ นบ้าน
เจ้าเจ้าจะเสียใจไหม? เขาบอกว่าเจ้านายจ้างมาวันละ 80 บาทก็ตอ้ งปลูก ปลูกแล้วจะทําอย่างไรก็ได้
ตายก็ได้ เป็นก็ได้ อย่าให้กระเทือนเขาแล้วกัน
เจ้าหน้าทีป่ ่าไม้คอยมาไล่ชาวบ้านออกจากทีด่ นิ ชาวบ้านไม่ยอมออก ขอปลูกด้วยคน เขา
ปลูกยูคาฯ เราปลูกมัน สูไ้ ป ปลูกไป พีก่ ป็ ลูกตามร่องทีว่ า่ งนัน้ แหละ ต้นไม้ทเ่ี ราปลูกเขาก็มาถอนทิง้
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ต่อหน้าต่อตาเลย เขาน่าจะให้เราปลูกแซมไปนะ ให้ทาํ ไปสัก 4-5 ปี ถ้าทําไม่ได้คอ่ ยไล่ออก จากนัน้
ก็เปลีย่ นเป็ นใช้ อส. (อาสาสมัครรักษาดินแดน) มาขูใ่ ห้เราหยุดทํา... แช่ขา้ วเหนียวไว้ทเ่ี ถียงนา เขา
ก็มาเททิ้ง เทปลาร้าทิ้ง จับไก่ไปฆ่า เราก็วงิ่ หนีกนั ชุลมุน คือพยายามกดดันให้เราอยู่ท่นี ัน่ ไม่ได้
เจ้าของทีด่ นิ ถูกไล่จบั กุมในทีด่ นิ ของตัวเอง ถูกตัง้ ข้อหาบุรุก ขุดคุย้ ปรับ 8,000-10,000 บาท มีเจ้า
หนึ่งนะ เขาถอนยูคาฯ ทิง้ เลยถูกปรับ 10,000 บาท
ชาวบ้า นเริ่ม จับ กลุ่ ม คุ ย กัน เลือ กตัว แทน 20 คน จาก 200 คน แต่ ง กลุ่ ม ให้ไ ปคุ ย กับ
นายอําเภอ พีย่ งั ไม่ได้เป็ นตัวแทนพูดนะ ผูช้ ายเขาเป็ น นายอําเภอบอกว่าเรือ่ งนี้เป็ นนโยบายของรัฐ
ป่าไม้เขตรับผิดชอบ ผมไม่รเู้ รื่องด้วย ชาวบ้านขอให้นายอําเภอประสานงานกับป่าไม้เขตว่า อย่า
เอาคนทีอ่ ่นื มาปลูกอีก นายอําเภอสังปลั
่ ดฯ ให้พมิ พ์หนังสือว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียนทีอ่ าํ เภอ
ต่อมาก็ยงั ถูกคุกคาม อส. มาเผากระท่อม เผาเถียงนาพร้อมกันทีเดียว 11 หลัง พีไ่ ปยืนดู
ควันไฟ ชาวบ้าน ทัง้ ผูใ้ หญ่ ทัง้ เด็ก 3-4 หมูบ่ า้ นก็มาคุยกัน แต่กต็ อ้ งแอบๆ ซ่อนๆ นะ ช่วงนัน้ เป็ น
ช่วง รสช. (คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ซึ่งยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาล พลเอก
ชาติชาย ชุณหวัณ เมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2533 -ผูเ้ ขียน) แล้ว เขาห้ามชุมนุมเกิน 10 คน ...เขา
เทข้าวเทปลาเราทิง้ เขาเผาเถียงนา มีอะไรอีกไหมทีเ่ ขาจะทํากับเรา เราจะทําอย่างไรกันต่อไปดี...
เอ็น จีโอก็ย ังไม่เคยรู้จ ัก เลย ไม่เคยได้ย ิน ชื่อ พี่ก็เลยไปหารือ กับ ทนายความ เขาบอกว่าในแง่
กฎหมายคงยาก เพราะทีด่ นิ เราไม่มเี อกสารสิทธิ ์ จะพูดอะไรก็ไม่ได้ เพราะเป็ นเรือ่ งของรัฐบาล เป็ น
เรื่องระดับนโยบาย ถ้าเราไปบุกรุก เราก็มคี วามผิดจริง พี่กไ็ ม่รูจ้ ะไปปรึกษาใครก็ไปร้องเรียนกับ
ผูแ้ ทนฯ เขาก็แนะว่าให้ทาํ หนังสือขอให้ชะลอการจับกุมไปทีจ่ งั หวัด ก็ไปพบผูว้ ่าฯ ผูว้ ่าฯ คนนัน้ ชื่อ
ดํารง รัตนพานิช เขาก็ตอ้ นรับขับสูด้ ี หาข้าวหานํ้ามาให้ชาวบ้านกิน ทัง้ ๆ ทีไ่ ปกันเยอะ
ที่ว่าเยอะนี่ กี่คนคะ?
26 คน ไม่ได้ไปชุมนุ มนะ แต่ไปยื่นหนังสือ เขาบอกว่า ทีหลังถ้ามีเรื่องอะไรให้มาเพียง 3
คนก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องมามาก
แล้วตอนหลังไปแค่ 3 คนหรือเปล่า
ไป 4 คน ผูห้ ญิงหมด กลับจากพบผูว้ ่าฯ แล้ว ผูช้ ายเขาก็มาคุยกัน ...เอ๊ะ เราน่ าจะตัง้ เป็ น
องค์กรขึน้ นะ ตัง้ ชือ่ ว่า ชมรมชาวนาชาวไร่คาํ พอุง เลือกพ่อใหญ่สงั วาลย์ มีชยั คํา ขึน้ เป็นประธาน
พี่ไม่ ไ ด้เป็ น นะ แต่ ว่ า คอยช่ ว ยเขาประสานอยู่ ก ับ ชาวบ้ า นที่เดือ ดร้อ น มีด้ว ยกัน ทัง้ หมด 365
ครอบครัว ที่ดนิ ทํากิน 6,000 ไร่ ที่ดนิ ของเขาอยู่ตรงไหน เราทําบัญชีกนั มา ทํากันมาเองตัง้ นาน
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แล้ว แต่ไม่เป็ น ระบบระเบีย บแบบชาวบ้านทําน่ ะนะ รวบรวมกัน ไว้ว่าเรามีเท่านี้ ค รอบครัว เรา
ร่วมกันลงชื่อ ถ้าใครกลัวถูกจับก็ไม่ต้องลง เขาอาจจะจับกุมเราได้ เพราะว่าเราไม่มเี อกสารสิทธิ ์
รายชื่อทีเ่ ซ็นกันไปก็จะกลายเป็ นหลักฐานมัดว่า เราเป็ นผูบ้ ุกรุก มีคนมาลงชื่อเยอะอยู่นะ ทีไ่ ม่ลงมี
อยูป่ ระมาณ 100 กว่าครอบครัว
พีเ่ สนอกับทางพ่อใหญ่สงั วาลย์ว่าให้ไปยื่นหนังสือกับทางจังหวัด ขอให้ชะลอ ไม่ตอ้ งไปไล่
จับกุมเรา ขอให้เราได้เอาผลผลิตออกมาให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดกัน นายสังวาลย์กบั พรรคพวก 6-7
คนไปด้วยกัน ไปถึงก็ถูกตํารวจขู่แล้วผลักอก “เฮ้ย! อย่ามายื่นหนังสือนะ เรื่องตัวเองบุรุกก็ผดิ อยู่
แล้วนี่ กฎหมายก็เป็ นกฎหมายวันยังคํ่า ดีเท่าไรแล้วเขาไม่จบั เอา” แต่ต่อมาไม่นาน แกก็ถูกจับ
พร้อมกับชาวบ้าน 21 คน เอาไปขังไว้ทโ่ี รงพักอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัง้ 6-7 คืน พีเ่ ข้าไป
หาผูว้ า่ ฯ ทีศ่ าลากลางจังหวัดร้องเรียนว่า คนถูกจับกุมในท้องทีอ่ าํ เภอโพธิ ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทําไม
เอาไปขังที่กาฬสิน ธุ์ ทําไมไม่ส่งผู้ต้องหามาคุยกันที่ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ ก็เลยทําหนังสือไปที่จงั หวัด
กาฬสินธุ์ ให้สง่ ตัวกลับมา ชาวบ้านกับพีก่ เ็ จรจาขอให้ทางจังหวัดปล่อยทัง้ 21 คน ให้ผวู้ า่ ฯ ช่วยจ่าย
ค่าปรับทีช่ าวบ้านจะต้องเสียคนละ 100 บาทด้วย
บริษทั ทีร่ บั จ้างมาปลูกปา่ เขาทําทุกวิธที จ่ี ะให้ได้ทด่ี นิ เคยมาต่อรองกับเราว่าให้ 2 ล้านเอา
ไหม แล้วให้ออกไปเลย ชาวบ้านบอกว่าไม่เอา ไม่เอาเงิน เขาจะอยูใ่ นทีข่ องเขา ไม่รบั จ้างใคร เราจะ
ขายคนเดียวก็ขายไม่ได้...มันอาย...ข่าวมันแพร่ไปเร็วมาก พอเรือ่ งออกจากเราปุ๊บ บ้านอื่นเขาได้ยนิ
เดีย๋ วเขามาตีเราตาย บริษัทที่มาปลูกป่า เขาเกี่ยวข้องกับหน่ วยงานของญี่ปุ่น ชื่ออะไรนะ ไจก้า
ไจก้า (JICA – Japanese International Cooperation Agency -ผู้เขีย น) ถ้าได้ไปต่ างประเทศนะ
(ขณะที่ให้ส ัม ภาษณ์ พี่ส ะอิ้ง กํ า ลัง อยู่ ในระหว่ า งการสมัค รขอทุ น เพื่อ เข้า ร่ว มประชุ ม สตรีโลก
ภาคเอกชน ณ กรุงปกั กิง่ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 10 กันยายน 2538) จะพูดภาษาของเรา
ให้ล่ามช่วยแปลบอกผูห้ ญิงญีป่ ุน่ ว่า อย่าใช้เงิ นจ้างบริ ษทั คนไทยมาปลูกยูคาฯ ในที่ของเราเลย
เราลําบากมากเพราะไอ้โครงการของคุณ ในฐานะที่ เราเป็ นผูห้ ญิ ง ต้องหาอยู่หากิ น เราต้อง
เผชิ ญกับปั ญหาสารพัดเลย เจ้าหน้ าที่ ที่คุณจ้างไปนะ ตี หวั เราด้วย ทะเลาะกับเรา ด่าเรา ขู่
เรา ทัง้ ขู่ทงั ้ ปลอบทุกอย่าง เราไม่ยอมสักอย่าง คุณก็ยงั ทํา
พี่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทํางานเกี่ยวข้องกับไจก้า ข้อมูลที่ได้คอื มีการตกลงกันใน
ระดับรัฐบาลแล้วว่า โครงการจ้างปลูกป่าทีด่ งแม่เผด ให้เก็บค่ากล้าต้นไม้ต้นละ 9 บาทถ้าเขาปลูก
40,000 ไร่ เขาจะได้เงินเยอะอยู่ เขายังขออีกว่า ยังไง ยังไง ขอให้ทป่ี ลูกเอาไว้ยงั เหลืออยู่ พอโตได้
ที่ เขาจะมาตัดไปอีกทีห่ นึ่ง เราถึงได้เสียใจนักว่า มาแย่งทีเ่ ราไปปลูก แล้วยังไม่ได้ปลูกเอาไว้ให้โต
ปลูกถาวรอย่างทีเ่ ราเคยปลูกกันมาตัง้ แต่ปยู่ า่ ตาทวด แรกๆ เขาไม่ยอมรับเลยว่า ปลูกเอาไว้ตดั พอ
ไปถึงระดับจังหวัด คุยกันตรงๆ เขาถึงยอมรับ เราก็ได้แต่นึกว่า ชาวบ้านต้องเสียเปรียบหลายด้าน
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ถูกหลอก ถูกปิ ดบังข้อมูลสารพัด จึงเกิดความรูส้ กึ ว่า จําเป็ นต้องพูดความจริง ต้องเผอิญหน้ากันไม่
ว่าระดับรัฐมนตรีหรือระดับไหน
พี่กเ็ ลยไปพบรัฐมนตรี
ไปหา สจ. ก่อน ให้ช่วยไปพูดกับป่าไม้เขตให้หน่ อย ป่าไม้เขตบอกว่าคงยาก เพราะลงทุน
ไปแล้ว มีแต่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เท่านัน้ ทีจ่ ะยุตเิ รือ่ งได้ เพราะเขาเป็ นคน
สั ่งการ เขาควบคุมดูแลในระดับนโยบายทัง้ หมด ชาวบ้านก็เลยแต่งตัง้ ตัวแทน 9 คน ผูช้ าย 6 ผูห้ ญิง
3 รวบรวมเงินกันได้ 1,000 กว่าบาท นัง่ รถมาลงทีต่ ลาดหมอชิต เรียกแท็กซีข่ อให้ไปส่งทีก่ ระทรวง
เกษตรฯ เขาเรียก 200 บาท “ข้อยบ่มดี อก” แท็กซีถ่ ามว่า “เจ้ามาแต่ไส” พอรูว้ า่ เป็ นคนบ้านเดียวกัน
ร้อ ยเอ็ด เหมือ นกัน ลดให้เหลือ 90 บาท เรีย กเพื่อ นมาให้อีก คัน หนึ่ ง อ้อ ! มีแ ม่ค้าหาบข้าวปุ้ น
(ขนมจีน) มาขาย ขอกินข้าวปุ้นก่อน คิดกันมาในรถว่าเวลาเจอรัฐมนตรีฯ จะพูดว่าอย่างไร
พอมาถึงกระทรวงฯ ผูช้ ายเกีย่ งกัน ผูห้ ญิงเลยถามเองว่า “เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรยากบ่ ?” เจ้ า หน้ า ที่บ อกให้ ร อสัก ครู่ แล้ ว มาแจ้ ง ว่ า กระทรวงเกษตรฯ ไม่ พ ร้อ มให้ ไ ป
มหาดไทย เราบอกว่าไปมาแล้ว เข้าให้มาที่น่ี เขาก็บอกให้ไปทีก่ องรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทําเนียบ
รัฐบาล ไปถึงถามยามทีป่ ้ อมว่า “มีเจ้าหน้าทีอ่ ยูบ่ ่ ?” เขาบอกให้แลกบัตรประชาชน เข้าไปได้ไม่เกิน
3 คน เราต่อรองขอเป็ น 4 ผูช้ าย 2 ผูห้ ญิง 2 มีเจ้าหน้าทีผ่ ูห้ ญิงคนหนึ่งมาถามก่อน มาหาใคร มา
ร้องทุ กข์เรื่อ งอะไร เราก็บ อกไปว่า มาร้องเรียนเรื่องที่ทํากิน เขาเอายูค าฯ ไปปลูกในที่ข องเรา
เจ้าหน้าทีฟ่ งั แล้วบอกว่าต้องไปกระทรวงเกษตรฯ เราบอกว่าไปมาแล้ว แต่เขาไม่ให้เข้าพบ เขาก็
เลยเอาเราใส่รถกลับมาส่งอีกรอบหนึ่ง “แต่ไปถึงแล้ว คุณต้องคุยเอาเองนะ” คราวนี้เขาให้ชาวบ้าน
เข้าไป 2 คน คนทีม่ ากับพี่ เขาบอกว่า “มึงพูดซิ กูย่าน (กลัว) นาย กูย่านเขาจับ มึงพูดดีกว่ากูพูด”
พีก่ บ็ อกเขาไปว่ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนชาวบ้าน 365 ครอบครัว ซึง่ ทํากินอยูใ่ นบริเวณ
พืน้ ที่ 6,000 ไร่ ในป่าดงแม่เผด เดือดร้อนเพราะถูกโครงการของกรมป่าไม้ปลูกยูคาฯ ทับทีท่ ํากิน
มาหารัฐมนตรีเกษตรฯ เพราะเป็ นคนทีม่ อี ํานาจตัดสินใจได้ ไปมาหลายทีแ่ ล้ว จนเจ้าหน้าทีท่ าํ เนียบ
พามาส่งทีน่ ่ี พีก่ พ็ ดู ไป ภาษาไทยปนลาว (หมายถึงภาษาอีสาน – ผูเ้ ขียน) ขอยืน่ ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ
ข้อเรียกร้องนี้ เราคิดกันมาก่อน แล้วผูช้ ายทีไ่ ปด้วยเขาก็ชว่ ยเขียนใส่แผ่นกระดาษให้คอื
1. ขอให้ชะลอการจับกุม
2. ขอให้คนที่ถูก จับไม่ต้องเสียค่าปรับ 10,000 บาท เพราะว่าไม่มเี งิน ตัง้ แต่ทํากินมา
ตลอดชีวติ ไม่เคยมีเงินสดถึง 10,000 บาทเลย
3. ให้ยบั ยัง้ การปลูกกระถินเทพากับการไถทีจ่ นกว่าจะคุยกันรูเ้ รือ่ ง และขอปลูกต้นไม้ทเ่ี รา
อยากปลูกเอง
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ในห้องประชุมนัน้ มีคนนัง่ กันอยู่ประมาณ 30 คนเขาก็ขู่เรานะว่า “รูไ้ หมรัฐมนตรีเป็ น
ใคร? ถ้ารูจ้ กั ชี”้ พีก่ เ็ ลยชีเ้ พราะพีเ่ คยเห็นในที.วี.
“นี่แหละ คนนี้แหละ”
“รูไ้ ด้อย่างไรว่าผมเป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ” คุณอาณัติ อาภาภิรม
ถาม
“ก็เคยเห็น”
“เคยเห็นทีไ่ หน ? ”
“ในที.วี. เพราะว่าคุณเป็ นคู่ชกของเรา เป็ นคนทีม่ อี ํานาจตัดสินใจได้ เป็ นคนประกาศทุกสิง่
ทุกอย่างทีท่ าํ ให้เราเป็นอย่างนี้”
“เรอะ! ผมไม่ ไ ด้ม ีอํ า นาจปานนั น้ ดอกนะ... แต่ ก็...เอ้า อย่ า งน้ อ ยเขาก็ส นใจว่ าผมเป็ น
รัฐมนตรีอยู่ ยังไงๆ ก็ให้เขาทํากินไปก่อน ไอ้เรือ่ งเผาทีเ่ ผาทางก็แค่น้นี ่ะนะ” คุณอาณัตสิ งั ่
เสร็จแล้วเราก็กลับกันคืนนัน้ เลย ตํารวจไปรออยูท่ บ่ี า้ นแล้ว ‘ตาเฒ่า’ (คําเรียกสามีซง่ึ มีอายุ
มากกว่าหลายปี ) ตกใจมากว่าเขาจะมารอจับกุมหรือเปล่า บางคนกลัวว่าจะถูกจับ “มันไปพูดกันดี
นัก จับมันซะเลย” ตํารวจบอกว่า “เปล่า ทางจังหวัดให้มาเอาข่าว” 3 วันหลังจากนัน้ ผูว้ า่ ฯ ก็ประกาศ
ชะลอการจับกุม
พี่ว่าได้เรียนรู้อะไรมากที่สดุ จากการต่อสู้กรณี ยคู าฯ นี้
เรียนหลายอย่างจากหลายคนนะ อย่างเช่น สจ. นี่แกจะแนะว่าเวลาเข้าไปพบรัฐมนตรีให้พดู
ตรงประเด็น พูดให้เขาเข้าใจเรา พูดให้ชดั เจนว่าเราเป็ นใคร เดือดร้อนอะไร มีขอ้ เรียกร้องอะไร เช่น
หยุดได้ไหม หยุดจับ หยุดปลูกกระถินเทพา ขอปลูกต้นไม้ท่เี ราอยากปลูกเอง อาจารย์ณรงค์ นา
ทองคํา จากสมาพันธ์ครูเพื่อประชาธิปไตย บอกให้หดั พูดภาษากลาง อย่าพูดข้อยพูดเฮา ให้พูด
“ดิฉัน” แทน ลําบากหน่ อยแต่คนทีเ่ ราไปติดต่อด้วย เขาจะได้รูเ้ รื่องว่า เราต้องการอะไร แนะให้นุ่ง
กางเกง ไม่นุ่งแต่ผา้ ถุง แต่ทไ่ี ด้มากทีส่ ดุ ก็คอื เรียนจากประสบการณ์ของเราเองเวลาถูกหลอกนี่แหละ
อย่างการไปยื่นหนังสือก็สาํ คัญไม่ร้เู ตื้อไหน เตื้อไหน ไปยื่นก็หายต๋อม หายต๋อม ไปยื่นที ไร
ต้องไป 20 คน หรือ 6 คน อย่างน้ อย พีไ่ ม่ได้นึกถึงการออกที.วี. แต่ต้องมีพยานรูเ้ ห็น พอไปยื่น
ปุ๊บ บอกท่านผูว้ ่ารับหน่อย ท่านจะให้ดฉิ ันมีหลักฐานอะไรว่าท่านรับหนังสือของดิฉนั แล้ว ต้องบอก
เขาให้เซ็นชื่อให้หน่ อยว่า วันที่ 20 มีนาคม 2534 มีชาวบ้านประมาณ 20 คนไปยื่นหนังสือ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอังคาร จันทร รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว เขาเอาของเราไปแล้ว ให้เขาเขียนไว้
อีกฉบับหนึ่ง ใส่กระดาษแผ่นเล็กๆ ก็ยงั ดีทจ่ี ะเห็นเป็ นหลักฐาน เพราะเราไม่มกี ล้องถ่ายรูป อันนี้จงึ
จะเชือ่ ถือได้เพราะถูกหลอกมานาน
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แล้ วเรื่อง คจก... โครงการจัดสรรที่ ทํากิ น ให้ ราษฎรผู้ยากไร้ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
เริ่ มต้นขึน้ อย่างไรคะ
พีไ่ ด้ยนิ คําว่า ‘คจก.’ ครัง้ แรกจากทางวิทยุ พีก่ บั แม่ฟงั วิทยุมานานแล้วตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516
ฟงั ข่าว ฟงั นักการเมืองพูดอ้างเหตุผลในสภา แต่พ่อแกรําคาญนะทีเ่ ห็นเราสองแม่ลูกฟงั วิทยุ ก็เลย
เอามาฟาดกับต้นเสาให้มนั แตกเสีย
พี่ได้ยนิ จากวิทยุว่า รัฐบาลจะจัดทําโครงการจัดสรรที่ทํากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในภาค
่ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ฟงั ไปฟงั มาแล้วสับสน ต้องเลือกฟงั ต้นข่าวกับข้อสรุป สับสนแม้กระทังว่
‘คจก.’ หรือ ‘ขจก.’ คืออะไรกันแน่ มาจากไหน ย่อมาจากอะไร ทําไมจึงเกีย่ วข้องกับเรา หากันอยู่
หลายวัน กว่ า จะได้ ม า ต้ อ งเข้า ไปถามในตัว จัง หวัด เขาบอกว่ า ขจก. คือ ขบวนการโจรจีน
คอมมิวนิสต์ เอ๊ ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่ดนิ พอรูว้ ่า คจก. คือ โครงการจัดสรรที่ดนิ ทํากินให้แก่
ราษฎร ก็ดใี จกันใหญ่ อยากลงชือ่ แย่งกันลงชือ่ เพือ่ ทีจ่ ะได้ทด่ี นิ 15 ไร่ เราก็ดใี จ ใครๆ ก็ดใี จกันทัง้
หมูบ่ า้ น เลีย้ งฉลองกันใหญ่ ในตําบล ในอําเภอก็แห่กนั ไปดู
ต่อมาไม่นานก็มเี จ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยสันตินิมติ รมาแจ้งข่าวกับผูใ้ หญ่บา้ น มาบอกตอนเย็นๆ
ตอนนัน้ กําลังทํากับข้าวกันอยูป่ ระมาณ 18 น. ...เขาออกทางหอกระจายข่าวว่าต่อไปนี้หา้ มทุกคนไป
ไร่ ห้ามทุกคนไปทีท่ าํ กินของตัวเองเด็ดขาด มีอะไรในนัน้ ให้เอาลงมาก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2535
หลังจากนัน้ จะมีทหารขึ้นไป เราก็ต กใจว่าทําไมมาเร็วจัง ได้ย ินแต่ ในวิท ยุ ตอนนี้ ม าถึงเราแล้ว
ชาวบ้านก็มาทีบ่ า้ นหมด คุยกันไม่กนิ ข้าวกินปลา คุยกันว่าจะทําอย่างไรกันดี ...ผูค้ นมาร้องไห้กนั ที่
บ้าน พ่อก็รอ้ งไห้ หลายคนก็รอ้ งไห้ น่าสงสารผูช้ ายทีม่ าร้องไห้ “กูไม่มนี า ไม่มที ท่ี าํ กิน ต่อไปนี้ กูจะ
อยู่อ ย่างไร กิน อะไร จะเอาเงิน ที่ไหนซื้อ ข้าวกิน ” จะไปยืม ธกส. (ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร) ก็ยงั ใช้หนี้เก่าไม่หมด บางคนติดหมืน่ หนึ่ง บางคนติดสองหมืน่ เราจะไปหาเงิน
ทีไ่ หน กรุงเทพฯเราก็ไม่ได้ไป
ชาวบ้านโคกสมบูรณ์ ไปทํ างานที่ห าดใหญ่ ม ากที่สุดก็ช่ว ง คจก. มานี่ แ หละ ทํางานใน
โรงงานยางเส้น พวกผู้ชายเดือนหนึ่งได้ 2,000-3,000 บาท ถ้าเป็ นผู้หญิงก็จะได้ประมาณ 3,500
บาท ก็ยงั พอส่งดอกเบี้ย ธกส.ได้ คนทีอ่ ยู่นานๆ จะเป็ นโรคชนิดหนึ่ง เขาเรียกโรคปอดอะไรก็ไม่รู้
คือคนทีไ่ ปทํางานเล่าว่า ในโรงงานจะมีฝุ่นมาก มากจนเขาไอ ไอไม่หยุดเลย แล้วก็กลับบ้าน พอ
มาถึงบ้านก็ไม่มเี งินไปรักษา เขาก็ให้พพ่ี าไปหาหมอ5
แต่... ชาวบ้านหลายคนบอกว่า เขาไม่ยอมนะ...ไม่ยอมได้อย่างไร ทหารถือปื นยืนจังก้าใน
หมูบ่ า้ น เรานัง่ ประชุมกัน เขาก็มาสังเกตการณ์ เข้ามาคุยบอกว่าจะเอาปลากระป๋อง ผ้าห่ม เสือ้ กัน
หนาวมาฝาก ต้องเซ็นชื่อก่อนรับ เขาบอกจะมาเป็ นมิตร มิใช่มาเป็ นศัตรู เรื่องไร่เรื่องอะไรค่อยมา
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พูด ชาวบ้านก็ไล่เขาไปไม่ให้มาพูด “รูแ้ ล้ว รูท้ นั แล้วไปเลยๆ” ปลากระป๋องทีใ่ ห้ชาวบ้านก็ไม่เอา ให้
เมล็ดงาดํา 2 กระสอบ แต่ชาวบ้านกินงาแดง แล้วก็มขี า้ วสารอีก 5-6 กระสอบ ชาวบ้านไม่ยอมเอา
ทหารก็เอากลับ
ชาวบ้านยืนกรานว่า ไม่มที ท่ี ํากิน ทางจังหวัดรับปากว่าจะหาให้ ก็ตอ้ งหาให้ ถ้าหาไม่ได้ก็
ต้องหาเงินให้เรา เงินค่าทีเ่ ราไม่ได้ทาํ อะไรเลย ตัง้ แต่เดือนมีนา-เมษา จะขึน้ ไปทําไร่กไ็ ม่ได้ มีหน่วย
ทหารมานังเฝ
่ ้ า นอนเฝ้า แทบจะไม่ได้ไปไหนมาไหนกันเลย แต่จะอยูเ่ ฉยๆได้ยงั ไง ก็แอบขึน้ ไปดูท่ี
2 คนกับตาเฒ่า ทหารไม่เห็นเรานะ เขายืนอยู่อกี ทาง เราขึน้ อีกทาง ไปเห็นเขาไถที่ ไถเอามะม่วง
ต้นใหญ่ๆ ลง ตัดถนนเข้าออก 40 กว่าสาย ชักแย่แล้วเรา เสียดายที่ เสียดายต้นไม้ ก็มาคุยกัน ไม่
ต้องขึน้ ไปบนไร่นะ เราแอบขึน้ ไปดูมาแล้ว ทหารมีอยูจ่ ริง
เราก็ไปตามเรื่องทีจ่ งั หวัดอีก ต่อจากนัน้ ก็มเี จ้าหน้าทีจ่ ากจังหวัดมารังวัดทีด่ นิ ว่าครอบครัว
่ า... ต่อไปนี้หา้ ม
หนึ่งมีกไ่ี ร่ พอวัดเสร็จ เราก็นึกว่า จะเอาทีใ่ ห้เราใช่ไหม แต่กลับกลายเป็ นมีคาํ สังว่
ขึน้ ไปเหยียบทีต่ วั เอง ...นี่เป็ นคําสังนะ...
่
คือทีอ่ ําเภอโพธิชั์ ยทีเ่ ราอยู่เป็ น คจก. ไล่ คือให้ยา้ ยออก
ส่วนอําเภอโพนทองเป็น คจก. รองรับ อยูห่ า่ งกันประมาณ 20 กิโลเมตร ปรากฏว่าเป็ นทีท่ ม่ี เี จ้าของ
อยู่เดิมแล้ว เพียงแต่ว่าไม่มเี อกสารสิทธิ ์เหมือนกันเลยทีก่ ไ็ ม่ต่อเนื่อง ตรงโน้น 3 งาน ตรงนี้ 4 งาน
เราก็เลยได้ร้วู ่า คจก. ก็คือ ไล่คนจากที่ตวั เองไปยัดใส่ที่อีกคนหนึ่ ง ตอนนัน้ พีเ่ สียใจมากๆ เลย
ว่าเขาหลอกเรา หลอกจริงๆ ว่าจะให้ท่เี รา แต่กลับไล่เราออกจากที่ตวั เองเราจะออกจากที่เราได้
อย่างไร แต่ก่อนราชการไม่เคยชัดเจนเรื่องโกหก เช่น เรื่องวัวพลาสติก เรื่องมะม่วงหิมพานต์ แต่
เรือ่ งนี้เขาโกหกเราจังๆเลย6
เดือนพฤษภา พวกพีก่ ไ็ ปดูทก่ี นั คน 365 ครอบครัวนี่ เขาให้ก่อนแค่ 94 ครอบครัว ให้เป็ น
งวดๆ พอเราไปดู ก็ปรากฏว่าเป็ นทีข่ องคนอื่น เราก็ไปทะเลาะกับเจ้าของทีเ่ ดิมเขาตัง้ นาน เขาบอก
ว่าเขาไม่ยอม มันต้องตายกันไปข้างหนึ่ง เราก็บอกว่าทางจังหวัดบอกว่าเป็ นทีว่ ่างเปล่า เขาให้มา
เราก็เข้าใจว่าอย่างนัน้ ถ้ารูว้ า่ เป็ นทีข่ องคุณ มีเจ้าของอย่างนี้กจ็ ะไม่มาเลย เหมือนหัวอกอันเดียวกัน
แม้จะไม่มเี อกสารสิทธิ ์ แต่เขาก็ถอื ครองมานานแล้วหลายชัวอายุ
่ คน พ่อแม่เขาก็ตายในทุง่ นา ติดกับ
วัดใกล้ๆ บ้านเขาด้วย
ชาวบ้านถือมีด ถือปืน ถือเสียม ถือจอบ มายืนล้อมพีก่ บั พวกพีม่ าจากโพธิ ์ชัย “นี่จะมาเอาที่
ของเราได้อย่างไร ?” เราก็ตอบไปว่า “นี่เจ้าหน้าทีท่ างจังหวัดเขาให้เรามานะ” คือ มีปลัดจังหวัดฝา่ ย
ปกครองและฝ่ายป้องกันขีร่ ถไปด้วยกัน 2 คน พอเขาไม่ยอมให้ เราก็พูดกันว่า เราพูดกันดีๆ ได้
ไหม เราไม่อยากเอาทีค่ ุณ แต่โครงการ คจก. เขาบอกว่าให้มา เราไปพูดกันทีจ่ งั หวัดดีไหม? นัดกัน
เลยวันที่ 20 มิถุนายน เวลาบ่ายโมงนะ พวกคุณรองรับ พวกเราไล่ออก เราไปจังหวัดวันเดียวกัน
เลย ไม่มใี ครเอาทีใ่ ครแล้ว มาร่วมกันทําร่วมกันคิดดีกว่าว่าเราจะผลักดัน คจก. ให้ออกไปได้อย่างไร
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ั่
พอถึงวันนัด ชาวบ้านฝงรองรั
บประมาณ 120 คน เขาไปรอทีจ่ งั หวัดตัง้ แต่ 4 โมงเช้า บอก
ทางจังหวัดว่า เขาจะไม่ยอมออกจากทีข่ องเขา ชมรมชาวนาชาวไร่คําพอุงก็ยกกันไปประมาณ 200
กว่าครอบครัว ในฐานะทีโ่ ดนไล่ออก พีเ่ ริม่ พูดก่อน บอกกับทางจังหวัดว่า “นี่เราไม่เอาแล้วนะ” ด้วย
เหตุผล 2 ประการคือ 1) ห่างไกลจากหมู่บา้ นทํามาหากินยาก 2) ไม่ได้เป็ นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าเหมือนที่
ทางราชการอ้าง เป็ นทีท่ ม่ี เี จ้าของ เราเอาไม่ได้ เจ้าของเดิมเขาไม่ยอม เราจะไปอยูท่ น่ี นได้
ั ่ อย่างไร
ทางจังหวัดเขาก็บอกว่า เขาจะเสนอข้อมูลไปให้รฐั บาลตามตรงเลยว่า ทางโพธิ ์ชัยไม่ไปเอา
ที่ข องโพนทอง ด้ว ยเหตุ ผ ล 2 ประการคือ 1) เป็ น ที่ท่ีม เี จ้าของแล้ว 2) ไกลจากหมู่บ้านถึง 20
กิโลเมตร ไปทํามาหากินยาก
พวกพี่ก็กลับมาบ้าน ช่วงนัน้ ไม่ได้ทําไร่ทํานาเลย เพราะว่าทหารไปเฝ้าอยู่ แต่เขาอยู่ใน
หมูบ่ า้ นพี่ คือ หมู่ 12 ไม่ได้ ต้องไปอยู่อกี หมู่บา้ นหนึ่งทีห่ มู่ 5 วันที่ 27-28 มิถุนา เห็นเขาออกข่าว
ในที.วี. เดินขบวนต่อต้านโครงการ คจก. เดินทางไกลจากโคราชไปปากช่อง เราก็ชวนกันไป 5 คน
ผูห้ ญิงหมดเลย มีพ่ี เมียผูใ้ หญ่บา้ น แม่แก่ๆ 3 คน แล้วก็เด็กผูห้ ญิงอีกคนหนึ่ง*
ทําไมให้แม่แก่ๆไป
แม่แกบอกว่า “กูแก่แล้วให้ กไู ปเถอะ กูอยู่มานาน อยู่ในโลกนี้ มานาน ถ้าตายก็ให้ ก ู
ตายซะ ให้สูยงั อยู่ สูยงั เล็กๆ จะได้ทาํ มาหากิ นต่อไปได้ แม่กทู าํ กิ นในที่ ดินนี้ มาตัง้ แต่กเู กิ ด
ตัง้ แต่แม่กมู ีอยู่ แม่กตู ายแล้ว ต่อมากูอยู่ กูกต็ ้องรักษา” เราก็ชวนกันไป เงินค่ารถออกใครออก
มัน คนละ 105 บาท ขีร่ ถสีสม้ (บขส. ธรรมดา) จากร้อยเอ็ดมาปากช่อง หอบข้าวสาร หอบเสือ่ กัน
มารุงรัง ไปถึงไหนทีเ่ ห็นเขาเดินขบวน คจก. เราก็ลงเลย ชวนชาวบ้านทีห่ มูบ่ า้ นรองรับไปด้วย เขาก็
ไปกันเยอะประมาณ 10 กว่าคน เพราะเขากลัวว่าจะถูกยึดทีไ่ ปแบ่งให้ชาวบ้านฝา่ ยทีถ่ กู ไล่มา
ไปถึงปากช่อง เจอครูประเวียน7 มาต้อนรับเป็ นคนแรก ปู่เสื่อให้นัง่ “พีส่ ะอิ้งอยู่ทน่ี ่ีนะครับ
ถึงยังไม่รจู้ กั ใครก็ไม่เป็ นไร เราพวกเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน เดีย๋ วจะตามมากันอีกเยอะ” พีถ่ าม
ครูว่า “ทําอย่างไร คจก. จึงจะหมดไป” ครูถามกลับว่า “พีเ่ คยพูดใส่ไมโครโฟนไหมครับ” พีบ่ อกว่า
ไม่เคย มันจะตกใจมาก ครูกส็ อนว่า ถ้าตกใจให้หายใจลึกๆ 3 ครัง้ พีก่ เ็ ลยบอกว่า ให้เอาพวกผูช้ าย
ทีม่ าจากโพนทองแล้วกัน เขาเคยเป็ นหมอลํากลอน เขาเคยขึน้ เวที แต่ปรากฏว่าเขาไม่รจู้ กั ว่า คจก.
มาร้อยเอ็ดปี ไหน ไล่ออกกีค่ รอบครัว รองรับกีค่ รอบครัว พีก่ จ็ ําเป็ นต้องขึน้ ไปเอง เขาบอกว่าขึน้ ไป
ทํ าอะไรก็ได้ ร้อ งเพลงก็ได้ ร้อ งไห้ก็ได้ ตอนขึ้น ไปยังสันแด่
่ ก ๆ อยู่ ตกใจหมดเลย เพราะว่า มี
* ผูห
้ ญิงแถวหน้าอีก 5 คน มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้คอื ทองยุน่ นาเรียงรัตน์

ไถวสินธุ์ และดี ผลอบรม

เคียบ สุวรรณศรี วาสนา เย็นเกษม น้อย
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ช่างภาพมาถ่ายรูปเยอะไปหมด เขาบอกว่าไม่เคยมีผหู้ ญิงขึน้ ไปพูดเลย มีแต่ขน้ึ ไปร้องเพลงบ้าง พี่
ก็ขน้ึ ไปพูดภาษาอีสาน “คจก. มาบ้านข้อย ไม่ได้ทาํ ไร่ทาํ นาเลย คจก. หลอกใครไม่หลอก มาหลอก
ชาวบ้าน” แล้วก็ดา่ ต่อ “ไอ้ คจก. โครงการจัดสรรที่ทาํ กิ น จัดแบบเลวๆ จัดแบบหมาๆ ไม่ดตู า
ม้าตาเรือ ไม่ดคู น มันไม่เคยยากจน มันไม่เคยมีที่มีทาง มันเอาที่ ของเราไปให้คนอื่น ทําไม
มันไม่เอางานของมันไปให้ คนอื่นทําบ้าง แล้วเงิ นเดือนมันทําไมมันไม่แบ่งไปให้ คนอื่นกิ น
บ้าง เขาจะได้ซื้อข้าวซื้อนํ้า” พีก่ ด็ า่ คจก. ใหญ่เลยนะ
อีกสักครูก่ ต็ อ้ งขึน้ ไปอีก เพราะคนเขาอยากฟงั ผูห้ ญิงพูด เขาบอกว่ามีแต่ผชู้ ายพูดมาตัง้ 15
คืนแล้ว ไม่มผี หู้ ญิงเลย แต่พค่ี ดิ ว่าพีพ่ ดู ไม่ดเี ลยนะ พูดแบบหมาเห่า กระโชกโฮกฮาก ครูประเวียนก็
แนะนํ าว่า เวลาพูดต้องพูดช้าๆ ต้องตัง้ ใจดีๆ ต้องคิดถึงว่าเขาทําอะไรกับเรามาบ้าง ทําตัง้ หลาย
อย่าง แต่พพ่ี ดู ไม่หมด
ทีเ่ จ็บใจมากทีส่ ดุ คือ พอกลับจากทีช่ ุมนุ มไปถึงบ้าน ทหารจากหน่วยสันตินิมติ ร 12 คน ไป
รออยู่แล้ว เฝ้าอยู่รอบๆ ต้นมะม่วง หมากขนุ น แถวพุ่มไม้ตามบ้าน แล้วก็ไปบ้านป้า พีส่ าวของแม่
นะ ไปนัง่ กันทีน่ ั ่น ไม่ขน้ึ บ้านพีน่ ะ แต่ไปบอกกับคนรอบๆ พีน่ ะ คือ คนทีอ่ ยู่บา้ นข้างๆ 2-3 หลังว่า
“ให้เลิ กนะ ไม่เลิ กจะเก็บ ขอให้เลิ กเป็ นผูน้ ํ า อย่าไปพูดที่ ไหนอีก... เดี๋ยวนี้ กาํ เริ บใหญ่ เสือก
ไปพูดที่โคราช เราบอกให้หยุดไปโผล่ที่ปากช่อง ไปเดิ นขบวนบอกให้โครงการล้ม ด่าเราใหญ่
รู้ไหมเราเจ็บ” ทหารบอกว่าวันนัน้ เขาก็ตามไปดูตอนอยู่กบั พวกทีม่ อ็ บปากช่อง ตอนนี้ไม่มพี วก
แล้ว จะว่าอย่างไรอีกมีอยูค่ นเดียว “ยิ่ งเป็ นผูห้ ญิ ง ยิ่ งเก็บง่าย”
เรือ่ งถูกข่มขู่ คุกคามนี่มหี ลายรูปแบบ ตอนแรกเป็นตํารวจ ต่อมาก็ อส. ทีท่ างกอรมน. (กอง
อํานวยการรักษาความมันคงภายใน)
่
ส่งไป มาพูดเปรยๆ ว่าจะ ‘วางยา’ พี่ พีก่ ไ็ ปบอกตํารวจเฉพาะ
กิจทีเ่ ป็ นลูกน้องผูว้ า่ ฯ กันไว้ก่อนว่า เวลาพีก่ นิ อะไร ถ้ายังไม่ถงึ คราวตาย ก็คงไม่ตายแน่ๆ แต่ถา้ พี่
ตายคนเดียวอะไรๆ ในดงแม่เผดมันดีขน้ึ หมดพีก่ ย็ นิ ดี ตายเดีย๋ วนี้กย็ งั ได้ ตํารวจก็เลยบอกว่า “พี่ ...
พีย่ งั ไม่ถงึ ขนาดเป็นผูร้ า้ ยดอก” พูดไปแล้วก็คอื ถ้าเราทันเขา ... เขาก็ยอม
บางวันทหารหน่วยสันตินิมติ รก็จะมาบอกว่า “วันนี้นะ จะมีมอื ปราบมือดีมาเก็บพีส่ ะอิ้ง” แต่
ไม่บ อกเราตรงๆ หรอก ไปบอกคนรอบๆ ข้างเรา สร้างกระแสรบกวนสมาธิเรา รบกวนคนใน
ครอบครัวให้หวาดกลัวไปด้วย วันหนึ่งลูกชายพีอ่ อกไปกินนํ้าข้างนอก คือ บ้านพีเ่ ป็ นบ้านแบบโล่งๆ
ถ้าจะกินนํ้าต้องออกไปตักข้างบ้าน เจอทหารนังอยู
่ ใ่ ต้ตน้ มะม่วง เรียกไปบอกว่า “ไอ้หนูมานี่ บอก
แม่ให้เลิ กเป็ นผูน้ ําเรื่อง คจก. เรื่องอะไรให้หมด บอกให้แม่หยุดพูดด้วยนะ ถ้าไม่หยุด เราจะ
เก็บภายใน 2-3 วัน ไม่เกิ น 3 วันแน่ ”
ตอนนัน้ พี่กค็ ดิ ว่า ... มันจะฆ่าเราจริงๆ หรือ ... คิด ...คิด พี่กก็ ลัวอยู่นะ ลึกลงไปมันก็ยงั
กลัวอยู่ ... ถ้ามาฆ่าจริงแล้วเราไม่ตายล่ะ ... หรือถ้าเราตายแล้วเขาจะได้อะไร เราเกิดมาก็ตอ้ งตาย
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แน่ ๆ เพียงแต่ไม่รวู้ ่าจะตายตอนไหนเท่านัน้ แหละ ...พอตื่นเช้าขึน้ ก็เลยไปจังหวัด ไปบอกให้ผวู้ ่าฯ
และนายทหารยศพลเอกคนหนึ่งได้รไู้ ว้ ...เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ รูแ้ ต่ว่าเป็ นคนที่มบี ทบาทในใน คจก.
มาก ส่วนพวกที่คอยมากวนคนรอบข้าง พี่กส็ งกลั
ั ่ บไปว่า ถ้ามาอีกเมื่อไรพี่จะเตะให้ คอยดูซิ ใน
ระหว่างนั น้ ช่ว งประมาณวัน ที่ 1-3 กรกฎาคม นายเอนก สิท ธิป ระศาสน์ รัฐ มนตรีช่ ว ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็ นตัวแทนทีม่ อี ํานาจเต็มจากรัฐบาลมาเจรจากับผูช้ ุมนุ มประท้วงทีป่ ากช่อง
ยินยอมให้ยกเลิกโครงการ คจก. แต่จริงๆแล้วยังไม่เลิกในหมู่บ้านพี่ ทหารยังเฝ้าอยู่ ชาวบ้านก็ได้
แต่กลุม้ ใจว่า เมื่อไรจะไปๆเสียที ไม่ไปแล้วยังมาข่มเหง เอาปื นตีหวั คนในหมู่บา้ น พีเ่ จ็บใจก็ไปว่า
มัน คือผูช้ าย 2 คน เขาเป็ นลูกเขยกับพ่อกัน ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ เขาก็เลยจะจับใส่กุญแจมืออัน
เดียวกัน ลูกเขยก็ไม่ยอม พ่อตาก็ไม่ยอม เจ้าหน้าทีก่ โ็ มโหเอาพานท้ายปื นตีจมูกแตก เลือดสาดติด
เสือ้ ของเจ้าหน้ าที่ ความจริงเห็นๆกันอยู่ หลักฐานทุกอย่างมันฟ้อง เขาก็อยู่ไม่ได้ ขนของขอย้าย
ทันที
สุดท้ายขึ้นมาขู่ถึงบ้าน ถือปื นมาทุกคน มาเรียก “พี่สะอิ้ง” ยังดีนะ ยังเรียกพี่อยู่ “ ‘ของ’
ของผมนี่ นะ (หมายถึงอวัยวะเพศ) ฝังมุกสิ บเม็ดเลยนะ ถ้าใครพูดด้วย สบตาด้วย ไม่มีทาง
รอดไปเลย ต้ องเสร็จแน่ ๆ” พีโ่ กรธสุดขีด โมโหสุดขีด ลุกขึน้ ชี้หน้าด่าเลย “มึงพูดเรื่องลามกจก
เปรต ออกไปเดีย๋ วนี้นะ ถ้าไม่ออกไป ไม่รบั รองความปลอดภัยด้วยว่าอะไรจะเกิดขึน้ ” พีด่ า่ มันเจ็บๆ
่
ตัง้ แต่เทีย่ งคืนถึงตี 3 จนในทีส่ ุดพีว่ งิ่
อะไรก็ได้ผๆี เป็ นผีปอบมาตําไส้ตําพุง ยืนด่ากันอยู่ 3 ชัวโมง
ไปเอานํ้ามาสาด มันถึงยอมไป
พอไปกันหมดแล้วพีก่ น็ ัง่ ร้องไห้โฮเลย แช่งชักหักกระดูก ขอให้คนพวกนี้ได้รบั กรรม ไม่ว่า
ชาติน้ีชาติไหน พีม่ ลี ูก มีครอบครัว มีสามี เรือ่ งอย่างนัน้ ไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่าน แต่ตงั ้ แต่เกิดมาพีก่ ไ็ ม่
เคยถูกใครลบหลู่ด้วยเรื่องลามกจกเปรตขนาดนี้ วันรุ่งขึน้ ประธานและกรรมการของชมรมที่เป็ น
ผูช้ าย 2 คนเขาก็มาลาออกเลย
โครงการ คจก. ยกเลิกไปแล้วในการเจรจาที่ปากช่อง ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2535 แต่
รัฐบาลก็ยงั ไม่ทําอะไรออกมาให้ชดั เจน รับว่าจะออกเอกสารสิทธิให้กย็ งั ไม่มกี ารดําเนินการ ทาง
จังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยอ้างว่า โครงการยังไม่ยกเลิก หลังจากนัน้ ยังต้องไปเจรจากับทางจังหวัดอีกตัง้
6 เทีย่ ว กว่าจะได้กลับไปทําไร่ มีอยูค่ รัง้ หนึ่ง ในระหว่างเจรจากับผูว้ า่ ฯอยู่ ตอนคํ่าๆ เกิดไฟไหม้ขน้ึ
ที่สํานักงานป่าไม้เขต เกิดจากอุบตั ิเหตุน่ะ เขาทํากับข้าวแล้วดับ ไฟไม่สนิท แต่ฝ่ายที่คดั ค้านมา
ตลอดไปแจ้งความว่า นางสะอิ้ง ไถวสินธุ์ กับพวกมาเผาศูนย์ประสานงานป่าไม้เขต วิทยุ ปื นและ
ทองคําหนัก 1 บาท หายไปหมด เขาขอให้เรารับผิดชอบ ตอนแรกพีก่ ต็ กใจ แต่พอนึกขึน้ ได้วา่ เรา
ไม่ได้เผา เราไม่ได้ทาํ ผิด เราก็ไม่ตอ้ งกลัวซิ ก็มคี วามมันใจขึ
่ น้ แล้วการต่อสูท้ ม่ี คี วามจริงใจ เสียสละ
มากๆ นี่ มันเป็ นบุญบารมีนะ นายอําเภอเขาก็พูดเองว่า “ตอนคํ่าๆ สะอิ้งเจรจากับผู้ว่าฯอยู่ท่ตี วั
จังหวัด ผมก็อยูท่ น่ี นด้
ั ่ วย แล้วจะไปเผาสํานักงานปา่ ไม้ได้อย่างไร”
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ถึงจะมีการเจรจาตกลงกันแล้ว แต่เรือ่ ง คจก. ยืดเยือ้ มาอีกหลายเดือน ชาวบ้านทีก่ ลับไปทํา
กินในที่เดิมก็ยงั ถูกจับกุม วันหนึ่งถึงกับบุกไปจับตาเฒ่าคนเดียวที่ไร่ ตาเฒ่าไม่ยอมรับข้อหา ไม่
ยอมเซ็นชื่อ ชาวบ้านก็ไม่ยอมให้จบั ตาเฒ่าไปคนเดียว ถ้าจับต้องจับหมด ถ้าไม่อย่างนัน้ จะไม่ยอม
ให้พาไป จะเผารถทิ้ง ชาวบ้านขึน้ ไปอยู่กนั เต็มรถ ยืนกันรถไม่ให้ไป ตํารวจต้องยอมเอากุญแจมือ
อก แต่ขวู่ ่าทีหลังอย่ามาทีต่ รงนี้อกี ถ้ามาจะจับ ชาวบ้านก็โต้ว่า ถ้าไม่ให้อยู่ตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหน
ต้องหาทีใ่ ห้ใหม่ ตํารวจบอกว่า “ไม่หาให้ดอก นี่เป็ นโครงการของรัฐ”
ชาวบ้านจากดงแม่เผด 600 คนก็เลยชุมนุ มกันหน้าสํานักงานป่าไม้อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ยื่นข้อเสนอให้ย้ายด่วนเจ้าหน้ าที่ป่าไม้ท่จี บั กุมทุบตีชาวบ้าน ออกจากพื้นที่ภายใน 24
ชัวโมง
่
ให้ไปตามหาเด็กทีอ่ ยู่ในถํ้า คือ มีเด็กคนหนึ่งอายุเพิง่ ออกจากโรงเรียน ตอนตํารวจไล่จบั
เด็กวิง่ หนี ไปซ่อนอยู่ในถํ้า เห็นคนก็ไม่กล้าออกมาหากลัวจะเป็ น เจ้าหน้ าที่ ถ้าไม่มกี ารโยกย้าย
ชาวบ้า นจะไม่ ห ยุ ด ชุ ม นุ ม ไม่ ห ยุ ด เคลื่อ นไหว จะเผาสํา นั ก งานป่ า ไม้ท้ิง จะเคลื่อ นไปจัง หวัด
นายอําเภอต้องวิ ทยุไปบอกผูว้ ่าฯให้มาแก้ไขสถานการณ์ หน้ าสิ่ วหน้ าขวาน เพราะชาวบ้าน
่ ายเจ้าหน้ าที่
จะไม่ยอมเจรจากับผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจสังการโดยเด็
่
ดขาด ในที่ สุดเขาต้องยอมสังย้
ภายใน 24 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ เป็ นต้นมาเจ้าหน้ าที่กไ็ ม่มารบกวนอีกเลย
การชุมนุมครัง้ นัน้ ชาวบ้านทํากันเอง แต่กเ็ ริม่ มีเจ้าหน้าทีเ่ อ็นจีโอเข้ามาประสานนะ เขาเป็ น
แกนนํ าในการเจรจาที่ปากช่อง พอรูว้ ่าชาวบ้านกลับไปทีท่ ํากินเดิมแล้วถูกจับกุม เขาก็ถอื ว่าต้อง
ออกไปช่วยปกป้องชาวบ้าน ต้องกลับไปคุยกับคุณอเนก สิทธิประศาสน์ ใหม่ เอ็นจีโอที่เข้ามาใน
พืน้ ทีเ่ ราเขาออกจะแปลกใจนะ เขาบอกว่า “องค์กรที่นี่เข้มแข็งดี เสียดายที่ผนู้ ําเป็ นผูห้ ญิ ง...”
ในช่วง คจก. นี่ เรียกได้ว่าเป็ นการต่อสู้ในท่ามกลางคมหอกคมดาบที เดียว พี่กบั ชาวบ้านมี
ชี วิตอยู่ท่ามกลางหน่ วยทหารอาวุธครบมือ ถือปื นยืนประจันกันอยู่ในหมู่บ้าน คุมเข้มห้ าม
ออกไปทําไรทํานา ข่มขู่คกุ คามเอาชีวิต แต่ในขณะเดียวกันพี่กเ็ ริ่ มมีพนั ธมิ ตรเข้มแข็งและ
กว้ า งขวางขึ้ น ขยายไปถึ ง หมู่ บ้ า นอื่ น ๆ เริ่ ม ออกไปชุ ม นุ ม เดิ น ขบวน ไฮด์ ป าร์ค และ
ประสานงานกับเอ็นจีโอ มีบทเรียนอื่นๆ อีกไหมที่พี่อยากให้จดบันทึกไว้
พูดถึงทหาร ทุกวันนี้กย็ งั กลัวอยู่นะ กลัวทหาร วันแรกๆ ทีท่ หารเข้ามาในหมูบ่ า้ นนะอยูด่ ๆี
พีจ่ ะเป็ นประสาทเอา หยิบรองเท้าไปใส่ตู้กบั ข้าว... ใครจะเป็ นหลักประกันได้ว่าทหารจะไม่ยึด
อํานาจอีก... แต่เจ้าหน้าทีท่ างจังหวัด ทางอําเภอคุน้ เคยกันมากขึน้ ไปติดต่องานอะไรก็งา่ ยขึน้ มี
เรือ่ งอะไรเขาก็จะโทรศัพท์สง่ เรือ่ งให้รทู้ นั ทีเลย ทางจังหวัด ทางอําเภอเขากลัวถูกต่อว่า ถ้าชาวบ้าน
รูท้ หี ลังว่าส่งข้อมูลมาไม่ถงึ
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ถ้าเจอเจ้าหน้าทีค่ นไหนวางมาดหรือข่มขูม่ ากๆ พีก่ จ็ ะต่อว่าเอาเหมือนกัน คุณคือใคร ทําไม
มาขู่เรา คุณคิดว่าอยู่ตรงนี้ตลอดชีวติ หรือชัวนิ
่ รนั ดรไหม ยิง่ มาจากทีอ่ ่นื ทําไมคุณต้องมาขูเ่ ราด้วย
ที่น่ีเป็ น ที่ข องเรา เป็ น บ้านของเรานะ คุณ เป็ นใครมาจากไหน มาขู่เรา ฟ่ อ ดฟ่ อ ด คุณ ใหญ่ ก ว่า
ประชาชนหรือ ใหญ่กว่าคนทัง้ โลกหรือ คุณจะใหญ่อยูค่ นเดียว ดังอยูค่ นเดียวเหมือนพรรคพลังธรรม
หรือ... เดีย๋ วนี้พวกเจ้าหน้าทีเ่ ลิกวางมาดไปเยอะแล้ว
เมื่อก่อนกับนายอําเภอนี่เข้ากันไม่ได้เลย เดินผ่านก็อย่าเข้ามาใกล้เลย ไม่ยกมือไหว้ ถือ
ของมา เขาเข้ามาขอดูกไ็ ม่ให้ดู บอกไปเลย “ดิฉันไม่อยากให้ดู มีอะไรไหม?” เจ้าหน้าทีต่ ามอําเภอ
เขาขีเ้ ต๊ะ ขีแ้ อ๊คจะตาย แต่ในอําเภอโพธิ ์ชัย ขีเ้ ต๊ะไม่ได้แล้วนะเดีย๋ วนี้ เพราะมีประชาชนรูจ้ กั หน้าที่
รูจ้ กั กาลเทศะ เขารูน้ ะว่าคุณคือผูร้ บั ใช้ประชาชน คือผูบ้ ริการจริงๆ ถ้าคุณจะเถียงคุณบอกได้ไหมว่า
คุณเป็ นใคร ถ้าไม่ใช่ผบู้ ริการประชาชน
ถ้าคุณไม่ดี คุณไปเลย ทีน่ ่คี อื ถิน่ ของเรา เคยไล่ออกจากหอประชุมกันมาแล้วนะ นายอําเภอ
คนก่อนเขาบอกว่า “คุณ พูดไม่ดี เรื่องคจก. นี่ ถึงอย่างไรโครงการมันก็ดี” พี่ กเ็ ลยลุกขึ้นไล่
ออกจากหอประชุมไปเลย “หอประชุมแห่งนี้ ท่านนายอําเภอไม่ได้สร้าง ไม่ได้เกี่ยวข้องแม้แต่
บาทเดี ยว ดิ ฉันยังสนับสนุ นเงิ นมาหนึ่ งร้อย ท่ านนายอําเภอน่ าจะออกไปซะ” ก็ทะเลาะกัน
ใหญ่ นายอําเภอโมโหมาก บอกว่า “กูไม่อยากคุยโว้ย คนพูดไม่รภู้ าษา” ก็คุณไม่รภู้ าษาเรา เราไม่รู้
ภาษาคุณเหมือนกัน เอาซิ ... ถึงไหนถึงกัน
รัฐมนตรีประจวบก็เหมือนกันเคยเห็นทีส่ กลนคร พอเห็นพีป่ ๊ ุปก็บอก “ทอดธุระกันหน่ อย...
คนนี้เห็นเจ้านายทําไมไม่ไหว้ เห็นผมเป็ นอะไร ผมเป็ นรัฐมนตรีเกษตรฯ นะ คุณไม่ไหว้แล้วคุณจะ
ได้ สปก.อย่างไร” เอ้อ! ถ้า สปก.4-01 มันมาจากการทีฉ่ ันไหว้ ฉันจะกราบตีนด้วยแหละ เรือ่ งอะไร
กฎหมายก็ไม่ได้ออกว่าถ้าเห็นรัฐมนตรีทไ่ี หนก็ให้ไหว้ พีก่ ส็ วนกลับไป ถ้าพรรคพวกเขาไม่พดู นะ ...
เดินมาเฉยๆ อาจจะไหว้อยู่ นี่มาบอกพวกของใครของมัน พวกนี้รฐั มนตรีนะต้องไหว้ รูส้ กึ ว่ามัน
เกินไป มันไม่ค่อยดีในสายตาของชาวบ้าน อยากจะให้เราไหว้ให้เรายอมทุกอย่าง ก็แสดงออกมา
ก่อนซิ จะให้เราศรัทธาคุณ ก็ต้องไม่บงั คับ ไม่ขม่ ขู่ ไม่เบียดเบียน พีเ่ ป็ นคนโผงผาง เห็นอะไรผิดก็
พูดตรงๆ จะโกรธก็มาปาดคอเลย ...เอ้า...ยินดีให้ปาดเลยถ้าคุณสบายใจ ตอนนัน้ ความรูส้ กึ มันถึง
ทีส่ ดุ เพราะพีถ่ ูกกดดันมาก ทหารไปนังเฝ
่ ้ าบ้านพีห่ ลายคืนหลายวัน ไปถือปื นทําแก๊กๆ ไม่ยงิ หรอก
นะ ทําเป็นก๊อกๆ แก๊กๆ
แต่ตอนนี้ใช้สนั ติวธิ ี หลายท่า หลายกระบวน พูดดีๆ จะใช้งานต้องชม ...พวกทีค่ ดิ ว่าตัวเอง
มีอํานาจ มันดุจะทํายังไงไม่ให้มนั ดุเรา... มอบดอกไม้ให้บ้าง อะไรบ้าง เขาจะปลื้มมาก อย่างเชิญ
ผูว้ า่ ฯ มาเปิ ดงานแข่งฟุตบอลทีต่ ําบล แกก็มา บอกว่า “ไม่มาไม่ได้ สะอิง้ เขาสัง่ เขาเป็ นประธาน ไม่
ทําตาม เขาจะไปว่าถึงทีน่ อน” ถ้าตัวเองไม่อยูก่ ใ็ ห้ลกู น้องมาแทน
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มาถึงขัน้ นี้ ตอนนี้ทําอะไรง่ายขึน้ กว่าแต่ก่อนเยอะนะ ตอนแรกที่ เริ่ มต้ นก็กล้าๆ กลัวๆ
ตอนนี้ รู้สึ กว่ าตัว เองมันใจขึ
่
้น คนขี้ ก ลัว มัน จะทํา อะไรไม่ สําเร็จ แม้ แ ต่ ทํา นาของตัว เอง
ตัวเองยังแก้ไขไม่ได้ คนอื่นจะแก้ไขได้อย่างไร ตอนนี้ มีเพื่อนมากขึ้น อบอุ่นขึ้น มีชาวบ้าน
หนุนหลัง เราเริ่ มต้นต่อสู้เพราะอยากได้ความชอบธรรม เราไม่ได้ไปรับจ้างใคร ไม่อยากเป็ น
ฐานเสี ยงของสส. สจ. ไม่ เคยคิ ดสมัครกํานั น ผู้ใหญ่ บ้าน แข่งกับใคร คนเขาก็เริม่ เข้าใจขึ้น
ส่วนทีไ่ ม่เข้าใจก็ยงั มีอยู่ แต่ตอนนี้กน็ ้อยหลงเหลือไม่กค่ี น หมู่บ้านอื่นอาจจะมีบ้าง เขาอยู่ไกลเรา
ไม่ได้อยู่ใกล้กนั ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเห็นกันทุกวันว่าทําอะไรอยู่ เราก็ยงั จนเหมือนเดิม ไม่ได้
รวยเกินหน้าใคร ถึงไปทํางานก็ทาํ แบบฟรีๆ ไม่ได้รบั จ้างใคร ทําแล้วก็ยงั จนอยู่อย่างนัน้ ถ้าทําแล้ว
รวยขึน้ ก็ตอ้ งอิจฉากันแน่นอน เราก็ตอ้ งอยูใ่ นสภาพค่อยเป็นค่อยไป จริงๆแล้วบ้านทีพ่ อ่ี ยูท่ กุ วันนี้ยงั
สร้างไม่เสร็จ ไม่มเี งิน ต้องไปกู้ ธกส. มาเหมือนกัน ลําบาก... กูม้ าทําบ้านมันไม่มกี ําไร ปลูกอยู่เอง
จะไปเอากําไรกับใคร
ในครอบครัวสามีพเ่ี ขาเข้าใจดี เรื่องนี้เป็ นเรือ่ งสําคัญมากๆ คนทีอ่ ยู่รอบข้างเราต้องเข้าใจ
หมด พีส่ าวแม่ น้องชายพ่อ เขาก็สนับสนุนทุกคนนันแหละ
่
ถ้าพีไ่ ม่มาม็อบ เขาก็จะเปลีย่ นกันมา วัน
ไหนพี่ข้เี กีย จ พี่ก็บ อก โอ๊ ย! ไม่ไปดอก ตาเฒ่ าอยู่เฮือ นก็จะต่อ ว่า “ถ้ าเจ้ าไม่ ทํา คนอื่ น ไม่ ทํา
เมื่อไรประเทศชาติ มนั จะเจริ ญสักที มันก็ล่มจมอยูน่ ัน่ แหละ แม้แต่เจ้ายังขี้เกียจ ยังไม่จริงใจ
รัฐบาลเรือ่ งอะไรเขาจะมาแก้ เพราะไม่ใช่พนื้ ที่ของรัฐบาล พืน้ ที่ของเจ้า นาของเจ้า ที่ดินของ
เจ้า ไม่ใช่ของรัฐบาล เรื่องอะไรเขาจะมาแก้ไข ถ้าเจ้าไม่ไป บอกไปขอ เขาจะรู้ได้อย่างไรว่า
เจ้าเดือดร้อน อยากได้อะไร อยากกิ นอะไร ถึงมันสุกแล้ว ขนุนสุกๆ เขาถือเดิ นผ่านหน้ าเจ้า
ไป เจ้าไม่ขอ เรื่องอะไรเขาจะให้” แกจะสอนอยูเ่ รือ่ ย จนบางทีพร่ี าํ คาญ โอ๊ย! พูดมากอย่างนี้เป็ น
นายกฯ เสียเองซิ เขาจะคุยแต่เรื่องการเมือง คุยทุกเรื่องที่เป็ นปญั หาของชาวบ้าน ไม่คุยก็ไม่ได้
เพราะว่าชาวบ้านไปนังเฝ
่ ้ าทุกคืนเลย
“ตัวเองเป็นผูน้ ํา ต้องอดทนมากๆ ต้องฟงั เขา ไม่ใช่ไม่ฟงั ” ตาเฒ่าชอบสอน บางทีพก่ี ข็ เ้ี กียจ
ฟงั ตาเฒ่าอยู่เฮือนฟงั แทน ฟงั แล้วต้องรับเอาไปช่วยเขา บางทีเกือบจะเป็ นประสาทตาย 4-5 เรื่อง
มาพร้อมกัน ให้พาไปหาหมอ จะไปหาทนายความก็ให้เราพาไป “ไปหาทนายความให้หน่ อย เขา
ฟ้องเอาทีด่ นิ กู ...เขาว่ากูลกั หมูเขา ...ข้าวกูเป็ นอะไรก็ไม่รู้ ตัง้ แต่ลอกคลองมาข้าวกูไม่มนี ้ําใส่เลย...
ฝายกูน้ํ าไม่เคยออกมาเลย ช่วยหน่ อย ...ฯลฯ” ก็ไปพูดกับเขาว่าเรามีอะไรก็แบ่งกันช่วยกัน เงินก็
ออกเท่ากัน จะไปฟ้องอําเภอว่ากํานันไม่เอานํ้าเข้าฝายเขาให้เต็ม กํานันบอกแค่น้ีตอ้ งให้ถงึ อําเภอ
เราเอาจอบมาขุด ๆ มัน ก็ไหลแล้ว เรื่อ งผู้ห ญิ ง ผู้ช าย เรื่อ งผัว ๆ เมีย ๆ นี่ ท ะเลาะกัน บ่ อ ยที่สุ ด
ผูใ้ หญ่บา้ นก็มนี ะไม่ไปแจ้ง ไปแจ้งพี่ ถามว่าทําไม “กูไม่กล้าไป กูยา่ นผูใ้ หญ่บา้ นไม่พดู กับกู” พีก่ ไ็ ป
เรียกผูใ้ หญ่บา้ นมาบอกว่า “เรือ่ งมันเป็นอย่างนี้นะ” แกก็ออกไปจัดการ
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เรื่องภายในหมูบ่ า้ นก็เยอะ เรือ่ งทีต่ ้องเกีย่ วข้องกับข้างนอกก็มาก เรื่องข้างนอกก็ตอ้ งขยัน
ขยันคุยกับนาย ขยันคุยกับคนในกลุ่มของเราเอง ขยันทําข้อมูล รู้เขารู้เรา รู้ข้อมูลก่อน เขา
เอาข้ อ มู ล อะไรมาพู ด เวลาเจรจากับ รัฐ มนตรี เราจะมี เงื่ อ นไข เสนอข้ อ เรี ย กร้อ ง เสนอ
มาตรการอะไรบ้าง ถ้ารัฐมนตรีไม่ตกลง ต้องขอเวลานอกขอประชุมกลุ่ม ถ้าตกลงปุ๊ ปต้องดู
ว่ามี หมกเม็ดไหม มีเบื้องหน้ าเบื้องหลังอะไร เราพร้อมที่ จะรบหรือไม่รบ การรบไม่มีอะไร
มาก คือ ต้องชุมนุม เรียกร้อง กดดัน หัวใจใหญ่ในการแก้ปัญหา คือ ต้องรวมตัวกันพูด
ใช้กลยุทธอะไรในการรวมกลุ่มชาวบ้าน
ั หาเป็ น
ยกปั ญ หามาพู ด ซิ ปั ญ หาก็คื อ ตัว หลัก ที่ จ ะเชื่ อ มโยงทุ ก กลุ่ ม ประเด็น ป ญ
่ งโครงการ คจก. ปญั หาของ
เป้าหมายหลักทีส่ ําคัญมาก ในช่วงทีเ่ กิดกรณียูคาฯ ต่อมาจนกระทังถึ
ชาวบ้านคือ เรื่องสิทธิในทีด่ นิ ทํากิน ก่อนหน้ านี้ ปญั หาคือ ถูกเจ้าหน้ าทีร่ ฐั หลอกลวง ส่งเสริมนัน่
ส่งเสริมนี่ เช่น ทอผ้า เสร็จแล้วไม่มตี ลาดรองรับ ให้ราชการซือ้ เขาก็ไม่ซอ้ื เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมักไปยืน
อยู่ขา้ งกลุ่มทุน เราต้องรูจ้ กั ตีนายตรงจุดอ่อน คุณบอกให้เราทําอย่างนี้ คุณไม่จริงใจ แล้วยังไปเอา
คนภายนอกมาหลอกเราซํ้าสองอีก
เรื่อ งถู ก เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ หลอกมีอ ยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่อ งเซ็น ชื่อ นี่ ไปเข้าร่ว มประชุ ม
โครงการ คจก. เขาก็เอากระดาษมาให้เซ็นชือ่ ถามว่าเซ็นทําไม เขาก็บอกว่าไม่มอี ะไรครับคุณ เราก็
เข้าใจว่าเซ็นในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมยกเลิกโครงการ คจก. พอเซ็นไปแล้ว เขาไปทําใบปะหน้าใหม่
เป็ น คนละเรื่อ ง กลายเป็ น ว่าเราเห็นด้วยกับโครงการ คจก. เรารู้สกึ โดนหลอกอีกแล้ว ชาวบ้าน
เสียเปรียบเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตลอดเวลา เลยไปขอคืนจากผูว้ า่ ฯ ทีเ่ ซ็นไปแล้วน่ะเราขอคืนเอากลับไป
บ้านเรา เพราะเราไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการนี้ เราเซ็นชื่อในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านัน้ เรื่อง
่ กสัง่
เซ็นชื่อนี่ ต้องระมัดระวังอย่างที่ สุด อีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวพีเ่ องเวลาไปม็อบ ตาเฒ่าจะสังนั
หนาว่าอย่าไปเยีย่ วคนเดียว แล้วก็อย่ากินนํ้าทีใ่ ครเขาให้ ให้ระวังตัว
หลังจากโครงการ คจก.ยุติ ชาวบ้านทําอะไรต่อ
ยังไม่ยุตนิ ะ อย่าทีเ่ คยบอกนัน่ แหละว่า ให้ชาวบ้านกลับคืนทีท่ าํ กินเดิมได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ
แล้วเจ้าหน้ าทีใ่ นพื้นที่ยงั ไม่ยอมรับมติ ยังต้องต่อสูเ้ จรจากันอีกหลายรอบ แต่ท่ที ําพร้อมๆ กันไป
ด้วยคือ ตัง้ แต่ปี 2536 คืองานฟื้นฟูอนุรกั ษ์ปา่ ชือ่ โครงการคนรักป่ าพัฒนาต้นนํ้าดงแม่เผด
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โครงการนี้เกิดขึน้ ได้เพราะชาวบ้านมานัง่ คุยกัน วิเคราะห์ทม่ี าทีไ่ ปแล้วก็ได้ขอ้ สรุปร่วมกัน
ว่า แนวคิดของเจ้าหน้าทีร่ ฐั คือ ปกั ใจว่าชาวบ้านเป็ นคนตัดไม้ทาํ ลายปา่ เป็ นคนบุกรุกเขตต้นนํ้าลํา
ธาร ดังนัน้ ต้องอพยพชาวบ้านออกไปเสีย แต่ความจริงปา่ โล่งเตียนตัง้ แต่สมัยรัฐบาลให้สมั ปทานตัด
แล้ว ชาวบ้านเข้าไปอาศัยจับจองเป็ นทีด่ นิ ทํากินไม่ได้บุกรุก เราขอทํากินในทีด่ นิ เดิม เราอยากชีใ้ ห้
ทางการเห็นว่า คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ ชาวบ้านนอกจากจะไม่ทําลายป่าแล้ว ยังช่วยอนุ รกั ษ์และ
ฟื้นฟู
โครงการคนรักปา่ ฯ มีชาวบ้าน 21 หมูบ่ า้ น จากทัง้ หมด 38 หมูบ่ า้ น ในบริเวณปา่ ดงแม่เผด
เป็ นสมาชิกโครงการ คณะกรรมการเลือกจากตัวแทนของแต่ละหมูบ่ า้ น กรรมการคนแก่ทส่ี ดุ อายุ 68
ปี เด็ก ที่สุดอายุ 21 ปี ยังไม่ได้แต่ งงานนะ ส่วนใหญ่ ก็อ ายุป ระมาณนี้ แหละ 30-40 ปี ลูกโตเข้า
โรงเรีย นแล้ว แต่ เวลาพ่ อ แม่ป ระชุ ม ก็ม าช่ ว ยทํ ากับ ข้าว มาช่ ว ยตัก นํ้ า ให้ คณะกรรมการ แบ่ ง
ออกเป็ นฝ่ายต่างๆ คือ ฝา่ ยเลขาฯ ทําหน้าทีน่ ัดหมายการประชุม ฝ่ายฟื้ นฟูปา่ ฝา่ ยปา่ ชุมชน ฝ่าย
เกษตร ฝา่ ยกองทุน ฝา่ ยคอยตรวจตราดูแลไม่ให้คนภายนอกลักลอบเข้าไปตัดไม้
แม่พต่ี ายแล้วเอาคืนไม่ได้ แต่ปา่ หายนี่คงพอเอากลับได้อยูด่ อกนะ ถ้าถามว่าเอาคืนได้ไหม
ใน 5 ปี ขา้ งหน้ า นับตัง้ แต่ปี 2536 ถึง 25408 ป่าที่โล่งเตียนมานาน หน้ าดินเสีย ต้องมีการปลูก
ทดแทน ทางจังหวัดเขาก็ชว่ ยนะ ผูว้ า่ ฯให้เงินค่าต้นไม้ อนุ มตั ใิ ห้รถขนมาส่งถึงทีเ่ ลย ตัง้ ใจว่าจะปลูก
เพิม่ อีก 140,000 ต้น ปีกลายนี้เพิง่ ปลูกไปได้ 5,000 ต้น... รูส้ กึ ว่ามันตาย ยังตายกันอยู่ คือพันธุก์ ล้า
มันเล็กเกินไป คิดว่าน่าจะเพาะกล้าเองให้โตก่อน แล้วค่อยปลูก
การปลูกปา่ เป็ นกิจกรรมทีช่ าวบ้านซึง่ เป็ นสมาชิกในโครงการจะช่วยกันทํา เดือนหนึ่งๆ จะมี
คณะกรรมการคอยตรวจตราดูแลว่า ในแต่ละแปลงปลูกกีต่ น้ ตายกีต่ น้ ได้กต่ี น้ กรรมการชุดใหญ่มพี ่ี
เป็ นประธาน คอยดูแลว่ากรรมการชุดเล็กไปทํางานไหม? ต้องไปดูไร่เขาเอง เดินจากไร่คนนัน้ ไปจน
จดไร่คนนี้ ปกั ป้ายห้ามคนกับสัตว์ทย่ี งั เล็กอยู่อย่าเข้าไปใกล้ ทําแนวกัน้ ไฟป่า ติดป้าย ‘ป่าอนุ รกั ษ์’
ไว้ทุกปา่ ... เราประชุมกรรมการกันทุกวันที่ 11 ของเดือน ชาวบ้านพอเห็นมีตน้ ไม้ขน้ึ ได้ในไร่มนั เขา
ก็มหี วังแล้ว ถ้าฟื้นฟูปา่ สําเร็จ ชาวบ้านก็จะขอให้ทางราชการออกเอกสารสิทธิให้
์ ถ้าไม่สาํ เร็จก็ยนิ ดี
ให้รฐั เข้ามาทําหน้าที9่
ั หาเฉพาะที่ด งแม่เผด มีท ัง้ หมด 47 ป่าด้ว ยกัน ที่ช าวบ้า นถู ก
ในภาคอีส านไม่ได้ม ีป ญ
กล่าวหาว่าบุกรุก โครงการ คจก. ยกเลิกแล้วแต่กย็ งั ไม่ล้มสักที ก็เลยมีการออกหนังสือชวนกันไป
ประชุม ตัง้ กรรมการจากแต่ ล ะโซน คือ แบ่ งพื้น ที่อ อกเป็ น โซนๆ เช่ น โซน 4 มี 5 จัง หวัด คือ
นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร มีการประสานงานกัน มีการฝากจดหมายกัน พี่
ชวนเพื่อนผู้หญิงอีก 2 คน ไปร่วมประชุมด้วย แต่ ในเวที สมั มนา โอ๊ย! ผู้หญิ งไปได้ พูดหรอก
ผู้ช ายพู ด เก่ งจะตาย เวลาเราจะพูด แต่ ละที เขาตัง้ นาฬิ กานะ แต่ เวลาผู้ชายพูด เขาไม่ ต ัง้
นาฬิ กา ยกมือก็สู้เขาไม่ได้ เพราะว่ามีอยู่เสี ยงเดี ยว ก็นานหลายปี อยู่นะ ช่วงแรกยังไม่ทนั คน
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แล้วบทบาทก็ยงั ไม่เด่นชัด แต่ในปจั จุบนั บทบาทเด่นชัดขึน้ เป็ นที่ยอมรับมากขึน้ เวลาพูดอะไร
ผูช้ ายก็รบั ฟงั บางครัง้ ผูช้ ายไม่กล้าตัดสินใจ ต้องหันมาถามว่าพีส่ ะอิง้ จะเอาไง คือเราสามารถพัฒนา
จากธรรมดาๆ จนมามีบทบาทเป็ นทีย่ อมรับมากขึน้ เมือ่ ก่อนไม่รวู้ ่า บทบาท เป็ นอย่างไร เดีย๋ วนี้รู้
แล้วว่า อ้อ! มันก็เป็ นอย่างนี้น่เี อง
คําว่า สิ่ งแวดล้อม ก็เหมือนกัน พีเ่ ข้าใจแล้วว่า ต้นไม้ต้นหนึ่งมีค่ามากกว่าทองคํา มีทอง
หนึ่งแท่งปลูกบ้านก็ไม่ได้ ใช้เป็ นยาก็ไม่ได้ ต้องเอาไปขายได้เงินมา แล้วเงินต้มกินได้หรือ แต่ตน้ ไม้
ต้นหนึ่งนะ เดินมาร้อนๆ ก็ให้รม่ เงา (ชีไ้ ปทีต่ น้ มะขามข้างสํานักงาน ก.พ.) ทําบ้านก็ได้ กินลูกก็ได้
ใบเอามาต้มแก้หวัด เปลือกเอามาฝนกับหินแล้วทาเป็ นยารักษาแผลพุพอง รากเอามาสับเป็ นท่อนๆ
ต้มกับนํ้าเอาให้คนทีค่ ลอดลูกใหม่ๆ กิน จะกินข้าวได้หลาย ถ่ายสะดวก นํ้านมมาเร็ว
สิง่ แวดล้อมคือธรรมชาติ คือ ปา่ นํ้า ทีด่ นิ คือ อาหารการกิน อย่างกะปอม...ตัวแย้น่ะ รูจ้ กั
ไหม ต้องกินหน้าแล้ง หน้าฝนกินไม่ได้ คาว ต้องกินเดือนมีนา-เมษา เดือนเมษาถ้าฝนตกก็กนิ ไม่ได้
สิง่ แวดล้อมคือปา่ ผูห้ ญิงกับปา่ พึง่ พาอาศัยผูกพันกัน แทบเป็นชีวติ เลยแหละ เพราะปา่ เป็นตูก้ บั ข้าว
เป็ นทุกอย่าง เป็ นหัวใจหลักของครอบครัว ไปหาเห็ด หาหน่อ (ไม้) ก็ผหู้ ญิงไปหมด พอมันหายไป
หมด ไม่รูจ้ ะไปหากินยังไง จะไปหาเงินในกรุงเทพฯมาซื้อให้ครอบครัวกินมันก็อยู่ไกลกัน คําว่า
ครอบครัวนี่มนั หมายถึงลูกเล็กๆ ทีต่ อ้ งคอยเอาใจใส่ดแู ลอยู่ แล้วยังมีสามี มีพ่อมีแม่ หมู หมา แมว
วัว ควายอีก ต้องดูแลตัง้ หลายอย่าง ต้องหานํ้าหาท่า เราเป็ นผูห้ ญิงคนเดียวในบ้านจะไปไหนก็ไม่ได้
ห่วงไปหมด แล้วแต่กอ่ นเงินในกรุงเทพฯ หาง่าย ตอนนี้หายากพอๆกัน
เดีย๋ วนี้สงิ่ แวดล้อมไม่มอี ะไรจะให้พง่ึ พาอาศัย ก็เพราะว่ามันหายไปกับการพัฒนาประเทศ
อย่างรวดเร็วจนตัง้ ตัวไม่ทนั คือ เขามีโครงการขุดหนองลอกหนอง มันจะลอกผักกาด ผักหวาน เห็ด
หน่อไม้ กอไผ่ไปพร้อมกันหมดเลย มันมาเร็วมากจนชาวบ้านมองไม่ทนั ถามไม่ทนั ว่าเป็ นโครงการ
อะไร เพราะว่าโครงการมาแต่ละทีมาจากข้างบน มันหล่นตุ๊บมาเลย ลงมาจากจังหวัด จังหวัดก็มา
อําเภอ อําเภอก็มาหมูบ่ า้ น ผูใ้ หญ่บา้ นก็เซ็นแกร๊ก ผูใ้ หญ่บา้ นเป็นแขนขาของจังหวัด คือ ใส่หมวก 2
ใบ ใบหนึ่งเป็ นของผูว้ ่าฯ นายอําเภอ อีกใบหนึ่งก็ของชาวบ้าน ผูใ้ หญ่บา้ นก็เลยคาราคาซังอยู่ตรง
กลาง จะไปพู ด แทนชาวบ้ านทางอํ า เภอเขาก็ไ ม่ ฟ งั เพราะคํ า สัง่ ทางอํ า เภอก็ต้ อ งเป็ น คํา สัง่ ที่
ผูใ้ หญ่บา้ นต้องปฏิบตั ติ าม
ั
ชาวบ้านก็เริม่ มองเห็นปญหาว่
า สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ บ้านเรา เคยมีหนอง คลอง บึง ให้หากิน เคย
มีผกั ธรรมชาติไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่ต้องใช้ป๋ ุย ใช้ยา หายไปไหนหมด ผักกระโดน ผักเม็กไปไหน
หมด ผูใ้ หญ่บา้ นก็รอ้ ง “เฮ้อ! มันตายแต่ผกั คนยังบ่ตายดอก”
แต่พอมาถึงปจั จุบนั นี้นะ ผูใ้ หญ่บา้ นก็เริม่ คิด ชาวบ้านก็เริม่ คิด เพราะว่าการตัง้ กลุ่มของพี่
มาจากการคิดทีส่ ญ
ู เสียไปแล้วทัง้ หมด มันเสียไปไหน มันหายไปไหน หายไปเพราะอะไร เพราะใคร
หายไปแล้วถึงได้มาวิเคราะห์กนั รัฐบาลไม่เคยจริงใจกับไทยอีสาน ธรรมชาติทห่ี ายๆ ไปน่ ะ ไม่ใช่
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ฝีมอื ของชาวบ้านดอก เพราะชาวบ้านไม่มรี ถแมคโครมาตักดิน มาขุดหนอง ธรรมชาติหายไปเพราะ
การกระทําของรัฐบาล รัฐบาลคื อ ตัว การทําลายธรรมชาติ รัฐบาลมีทุ น ชาวบ้านคือคนที่อ ยู่
่
ข้างล่างสุด ผูท้ อ่ี ยูอ่ ําเภอหรือจังหวัดมักจะไม่คอ่ ยบอกข้อเท็จจริง อย่างเช่นโครงการ คจก.นันแหละ
บอกว่าจะจัดสรรทีท่ ํากินให้ราษฎร แต่พอโครงการมาปุ๊ป เราเสียสิทธิ ์ เสียนํ้า เสียทีด่ นิ เสียปา่ เสีย
จนไม่มอี ะไรจะเสีย การพัฒนาของรัฐไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุงหรือสร้างอะไรก็ตาม... เป็ นความไม่
ั แต่กไ็ ม่เคยยอมรับ การกระทําเค้าเบียดเบียน
จริงใจต่อประชาชน สร้างเขือ่ นมาก็หลายตัวทีม่ ปี ญหา
อยูต่ ลอดเวลา เบียดเบียนกันมาถึงปา่ นนี้แล้วยังมีการยึดอํานาจ ยึดแล้วยึดอีก
ผูห้ ญิงในชนบทหลายๆ คนชอบมาคุยนะ ว่าเขารูส้ กึ พึ่งพา ผูกพันกับสิง่ แวดล้อมแค่ไหน
แต่อกี หลายแห่ง หลายองค์กร ก็ตอ้ งใช้เวลาพูด สื่อสารกันยากอยู่ ต้องพากันเดินดูน้ําดูดนิ ด้วยกัน
นํ้าขุน่ เพราะอะไร เพราะขาดต้นไม้ ขาดรากช่วยกันอุ้มดินอุม้ นํ้า เห็นไหม...สิง่ แวดล้อมในเมืองกับ
ในชนบทก็ไม่เหมือนกันอีก ในทีป่ ระชุม อบต. (องค์การบริหารส่วนตําบล) พูดถึงกันแต่ขยะ เอาถัง
ขยะไปตัง้ ในหมู่บ้าน แต่ไม่เคยมีรถขยะไปเก็บ หมักเน่ าเหม็น คลุ้งอยู่ตรงนัน้ แหละ จนคนแก่ใน
หมูบ่ า้ นทนไม่ไหวก็ตอ้ งหิว้ ไปทิง้ เอง เวลาเขียนนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม ต้องคิ ด
ให้มากตรงนี้ ด้วย ไม่ใช่เอาแนวคิ ดของคนเมือง ของราชการไปครอบงําชนบท
ปญั หาสารพิษอีกอย่างทีบ่ า้ นพีเ่ ขากลัวกันมากนะ เวลาปลูกผัก ปลูกอะไร เขาจะไม่ฉีดยา
เลย เพราะว่ากลัว เคยมีคนบ้านใกล้ๆ กัน ห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร เขาฉีดยามะเขือเทศของ
บริษทั เขาประมาทมาก ไม่ใส่ถุงมือ เอามือคนๆ แล้วฉีดเลย พิษยาสะสมในร่างกายจนผอมลงๆ ไป
หาหมอทีไ่ หนก็ไม่หาย อยูไ่ ม่นานก็ตาย ชาวบ้านลงความเห็นว่าคงเป็นเพราะยาตกค้างในตัวเขา10
พีเ่ องก็เคย ปลูกพริกหลายไร่ฉีดเองเลย เพราะตาเฒ่าบอกว่าฉีดแล้วแกจะอ้วก คือต้องใส่ถุง
มือใช่ไหม พีก่ ร็ าํ คาญ มันร้อนเหลือเกิน ก็เอาออกฉีดด้วยมือเปล่า ตอนนี้ไม่ใช้แล้ว คือมันมีคนตาย
ในหมู่บ้าน เขาใช้สารมาก แล้วใช้มอื คนยา พีใ่ ช้ไม้ เขาบอกว่าเขาเป็ นไข้หวัดใหญ่ แต่ไม่หายตาย
เลย ตอนนี้ทบ่ี ้านพีป่ ลูกถัว่ ปลูกแตงตามธรรมชาติ ปุ๋ยไม่ใส่ ยาไม่ฉีด เป็ นของมันเองเลย แล้วแต่
มันจะเกิดอะไรขึน้ ลูกพีใ่ ช้ป๋ ยธรรมชาติ
ุ
คือ เยีย่ ว เขาว่าเยีย่ วผูห้ ญิงรดแล้วผักงาม
ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ทุกชนิดที่บ้านพี่เขาจะกลัวกันมาก กลัวจะลงไปสู่ลําห้วย ลําหนอง
กลัววัว กลัวคนจะกิน คนจะต้องได้กนิ สักวันหนึ่งแน่ เพราะตอนนี้ปญั หานํ้าเป็ นปญั หาใหญ่ นํ้ามัน
หายไปทุกปี ทุกปี หน้าฝนก็ยงั ลดอยู่ ชาวบ้านเลยวิตกกันว่า ต่อไปข้างหน้าคงได้ซอ้ื นํ้าต่างประเทศ
กินกันแน่ คือซือ้ จากประเทศลาว มันจะลิตรละเท่าไร ขนาดนํ้าในประเทศเราเองทุกวันนี้ยงั ซื้อแพง
เลย
คําว่า ประชาธิ ปไตย ก็เหมือนกัน เมือ่ ก่อนพีไ่ ม่เข้าใจ ตอนนี้เข้าใจเยอะเลย เข้าใจหลายๆ
ด้านด้วย เมือ่ ก่อนพีจ่ ะเข้าใจทางเดียวว่า เออ... เป็ นผูแ้ ทนนี้ด ี มีโอกาสได้ไปพูด มีโอกาสไปบอกคน
ทัวประเทศ
่
ทั ่วโลกยังฟงั แต่พไ่ี ม่มโี อกาส ถึงจะยังไงก็ไม่มโี อกาส นํ้าท่วมฝนแล้งก็ไม่มโี อกาสไป
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พูด คิดว่า ส.ส.เขาจะพูดให้กร็ อฟงั ฟงั ว่าเขาจะเอ่ยถึงร้อยเอ็ดไหม ฟงั แล้วก็คดิ ว่าทําไม ส.ส.จึงมี
สิทธิ ์พูด เราทําไมจึงไม่มสี ทิ ธิ ์พูดเหมือน ส.ส. เราไปหา ส.ส.ดีไหม ให้พูดเรื่องเราบ้าง แต่ตอนนี้พ่ี
เข้าใจแล้วว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เรือ่ ง ส.ส.ไปพูดในสภา ไม่ใช่แค่สทิ ธิในการพูด แต่ตอ้ งมีสทิ ธิใน
ทีท่ าํ กินด้วย
แล้วพี่คิดว่ารัฐบาลเขาจะออกเอกสารสิ ทธิ์ ให้ไหม
พีว่ ่าไม่น่าไว้ใจว่าเขาจะออกให้หรอก แต่ชาวบ้านจะต้องทําตามทีพ่ ูดไว้ให้ได้ (คือปลูกป่าผู้เขียน) ตอนนี้เจ้าหน้ าที่ป่าไม้เข้ามาในพื้น ที่บ่อยๆ เข้ามาคุยกับชาวบ้านว่าจะให้ม กี ารเซ็นชื่อ
เพือ่ ให้เช่าทีบ่ นภู แต่ชาวบ้านไม่ยอม เวลามีการเจรจาระหว่างชาวบ้านกับรัฐ ชาวบ้านจะเสียเปรียบ
มาก เพราะบางทีอาจจะไม่รเู้ ท่าทันเขา11
ปญั หาตอนนี้มี 2 ข้อ คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติทบั ที่ทํากินของราษฎร ราษฎรทํากินก่อน
กฎหมายจะออกมา ก็ขอให้ยกเลิกเสีย แล้วออกเอกสารสิทธิ ์ให้กบั ราษฎรที่ทํากินอยู่ก่อนแล้ว 2)
การประกาศให้ดงแม่เผดเป็ นป่าอนุ รกั ษ์ตามมติ ครม. เมื่อประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เรา
เสนอให้ปรับแนวเขตปา่ อนุรกั ษ์ให้พน้ ทีท่ าํ กินของชาวบ้านแล้วออก สปก. 4-01 ให้ 12
ตอนต้นปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านแถบนัน้ มาร่วมกับสมัชชาคนจนในกลุ่มปญั หาป่าไม้ท่ดี นิ
ประท้วงอยู่หน้าทําเนียบ 99 วัน พอกันไป ทางราชการก็ออกไปสํารวจ นับเป็ นครัง้ แรกนะทีม่ าส่อง
กล้อง แต่ยงั ไม่ได้ออกซอยแปลงและออกเอกสารสิทธิ ์ คือ สปก. 4-01 ให้
เท่ าที่ ผ่านมาดูเหมือนว่าแนวทางการต่ อสู้ของพี่ แบ่งออกได้เป็ น 3 แนวทาง หลักๆ คือ 1)
ต่อสู้ทางตรงกับเจ้าหน้ าที่รฐั บาลทุกระดับ ให้เขาแก้ไขปัญหาเมื่อเกิ ดวิ กฤตการณ์ต่างๆ เช่น
กรณี ปลูกยูคาฯ ทับที่ทาํ กิ น กรณี โครงการคจก. ฯลฯ 2) แก้ไขความขัดแย้งให้หมู่ชาวบ้าน ให้
ข้อมูล เจรจา พันธมิ ตร ใครก็ตามที่ มีปัญหาร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกัน เอามาร่วมกันให้หมด
3) สร้างงานเชิ งบวกที่ ส่งผลกระทบในระยะยาว ทุกฝ่ ายเข้าร่วมได้ เช่ น โครงการคนรักป่ า
ข้อสังเกตคือ ทําไมหมู่บ้านนี้ ผ้หู ญิ งมีบทบาทมาก ไม่ว่าจะเป็ นพี่ เมียผู้ใหญ่ แม่แก่ๆ จะลุก
ขึน้ มาเป็ นกองหน้ ายามหน้ าสิ่ วหน้ าขวานทุกครังไป
้
เพราะผูช้ ายถูกจับไปหมดมัง้ ... ประธานโครงการคนรักป่าก่อนหน้าพี่ วันดีคนื ดีเขาก็มาจับ
ไปดือ้ ๆ ทัง้ 3 คน ชือ่ ป้ายโครงการก็ถูกเตะทิง้ แต่พอพีเ่ ป็ นมันต่างกันนะ ผูห้ ญิงกับผูช้ าย คุณด่ามา
เราก็ด่าไป แต่ถ้าคุณทํารุนแรงถึงขัน้ ทุบตี เราก็จะตีคุณเหมือนกันเอาซิ เราเป็ นผูห้ ญิงเราก็ตไี ด้นะ
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ไม่มอี ะไรจะตีไม่ได้ ถ้าโมโหขึน้ มา พีว่ ่า 0+0 มันก็ได้ 0 ไง ไม่เหมือนผูช้ าย ไปเจรจาทีไร ถ้าไม่ไป
กินเหล้าแล้วเมากลับมา ก็ไปทะเลาะกัน แล้วถูกเขาตีกลับมาทุกทีมา
คิ ดว่าเพราะเป็ นผูห้ ญิ งหรือเปล่าเขาถึงไม่กล้าทํา
อาจจะมีสว่ นนะ เวลาด่ากันมากๆ เขาจะบอกว่า “เออ... ถ้ามึงไม่ใช่ผหู้ ญิง กูเตะมึงแล้ว” เรา
ก็ตอบไปว่า “เออ... กูกเ็ หมือนกัน ถ้ากูเป็ นผูช้ าย ก็จะเตะมึงเหมือนกัน” กว่าจะมาถึงจุดนี้ ชาวบ้าน
เขาก็รแู้ ล้วว่าเราเป็ นอย่างนี้ ถ้าบังเอิญมีอนั ตรายเกิดขึน้ คนก็รวู้ า่ ใครเป็ นศัตรู เราก็เหมือนมียามไป
ในตัว
แล้วพี่ เสี ยใจหรือเปล่าคะ ที่ ผ้นู ํ าเอ็นจีโอ เขาบอกว่า “เอ้อ... องค์กรเข้มแข็งดี เสี ยแต่ ผ้นู ํ า
เป็ นผูห้ ญิ ง”
ตอนเล็กๆ พีเ่ คยเสียใจอยู่นะทีไ่ ม่เกิดมาเป็ นผูช้ าย พอพีเ่ ริม่ โตเป็ นสาว พีอ่ ยากเป็ นผูช้ าย
มากเลย เพราะผูช้ ายนี่ทําอะไรก็งา่ ย จะไปไหนก็ไม่ลําบาก ไม่ต้องมีคนมาทํามิดมี ริ า้ ย พ่อแม่กไ็ ม่
เคยห้าม อิจฉามากเลยนะ อิจฉาผูช้ าย น้องก็เป็ นผูช้ ายทัง้ หมด ไม่อยากเป็ นผูห้ ญิงเลย เพราะถูก
กระทําหลายอย่าง เช่น ธกส. จะไม่ให้ผูห้ ญิงกูเ้ งิน ให้แต่ผชู้ ายทีม่ คี รอบครัว ผูห้ ญิงทีไ่ ม่มที ะเบียน
สมรส ไม่มแี ฟน เขาไม่ให้ เหมือนกับคิดว่า ผูห้ ญิงหาเงินใช้คนื เขาไม่ได้ ทัง้ ๆทีเ่ งินที่พ่อเอาไปส่ง
ธกส. เป็ นเงินทีพ่ ห่ี ามาจากการทําไร่ทงั ้ นัน้ รัฐบาลบอกว่ามีนโยบายส่งเสริมสตรี ธกส. เป็ นลูกน้อง
รัฐบาลแล้วทําไมไม่ยอมรับเรือ่ งผูห้ ญิง ทําไมกีดกันผูห้ ญิง
เมื่อเร็วๆ นี้พไ่ี ปทําหนังสือเดินทาง เตรียมตัวไปประชุมสตรีโลกภาคเอกชนทีก่ รุงปกั กิง่ พี่
ตกใจมากทีเ่ จ้าหน้าทีต่ รวจทะเบียนสมรสแบบเอาเป็ นเอาตายเลย ต้องถูกต้องตรงกันทุกตัวอักษร
เอาแว่ น ขยายมาส่ อ ง ส่ ง เราไปเอาเอกสารที่ น างเลิ้ ง (หมายถึ ง สํ า นั ก ทะเบี ย นราษ ฎร์
กระทรวงมหาดไทย – ผูเ้ ขียน) ผูช้ ายทีไ่ ปด้วยกัน พ่อเสริมจากสกลนคร ถามถึงแต่บตั รประชาชน
กับทะเบียนบ้าน ไม่เห็นถูกตรวจทะเบียนสมรสเลย พี่น้อยใจมาก ถ้าตรวจก็ต้องตรวจด้วยกันทัง้
หญิงชาย ทําไมเลือกตรวจแต่ผหู้ ญิง
ผูช้ ายทีม่ บี ทบาทในชุมชนก็มกั จะดูถูกผูห้ ญิง ให้เราเป็ นแต่ผรู้ บั ใช้ มีงานทีกจ็ ข่ี า้ ว ตักนํ้า หา
ข้าวหาปลาให้ แขกไปใครมา... นี่เป็ นวิธรี บั แขกของผูช้ าย ตัวเองก็เอาแต่นงั ่ กินเหล้าคุยกัน แต่งให้
เลยนะว่าผูห้ ญิงต้องทําอย่างนี้ๆ นะ แล้วผูห้ ญิงแม่บา้ นมหาดไทยก็ทาํ ทํา ทํา ต้องทําตาม พีเ่ ข้าไป
ตําบล ไปนังดู
่ พีไ่ ม่ทาํ หรอกนะ ถ้าทําก็ตอ้ งทําด้วยกัน ไม่ใช่มาชีน้ ้วิ บอกให้เราจีข่ า้ ว
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อย่ างที่บ อกนัน่ แหละ ตอนเล็ก ๆ พี่เคยเสีย ใจอยู่น ะที่ไม่เกิดมาเป็ น ผู้ช าย แต่ พ อได้ไป
สัมมนาเรือ่ งผูห้ ญิง13 พีก่ เ็ ห็นขึน้ มาในสมองชัดขึน้ ไอ้การเป็ นผูห้ ญิงมันก็ดอี ยู่ มีขอ้ ดีตงั ้ หลายอย่าง
แต่กเ็ สียเปรียบทางกฎหมาย ทางระเบียบประเพณีอะไรหลายอย่างอยู่ อย่างเรือ่ ง “เจ้าโคตร” เคยได้
ยินไหม คือพ่อแก่ๆ แม่แก่ๆ ทีม่ าเป็ นเถ้าแก่เป็ นสักขีพยานในการแต่งงานให้ค่บู ่าวสาว พอเขาอยู่
ด้วยกันไปแล้วเกิดขัดแย้งกัน เจ้าโคตรก็จะมา ‘ไขวาจา’ แก้ปญั หาให้ ถ้าผิดด้วยกันทัง้ คูก่ ต็ อ้ งคารวะ
เจ้าโคตร แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดก็ปรับ ‘ไหมหมัน้ ’ จากฝ่ายนัน้ เจ้าโคตรทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงมีน้อยมาก
ไม่คอ่ ยมีเลยแหละ ส่วนใหญ่จะเป็นผูช้ าย เพราะผูช้ ายเป็ นหัวหน้ามาโดยตลอด เป็นผูใ้ หญ่บา้ น เป็ น
กํานัน พอเกิดปญั หาขึน้ ผูห้ ญิงคนเดียวไปสูเ้ จ้าโคตรทีเ่ ป็ นผูช้ ายทัง้ หมดได้อย่างไร เจ้าโคตรผูช้ ายก็
มักเข้าข้างผูช้ ายด้วยกันเอง
เวลาปรับก็เหมือนกัน ถ้าปรับผูช้ ายก็เป็ นเหล้ากับยา ฆ่าไก่ตม้ ไก่ให้เจ้าโคตรกิน แต่ถา้ ปรับ
ผูห้ ญิงมักจะปรับเป็ นเอกสารสิทธิ ์ทีเ่ ราได้เป็ นมูลมาแต่พอ่ เราแม่เรา ตัง้ แต่กอ่ นแต่งงาน หรือถึงจะให้
แบ่งกันคนละครึง่ ผูห้ ญิงก็ยงั สียเปรียบอยู่ดี อย่างกรณีท่เี พิง่ เกิดขึน้ คือ ผูช้ ายไปขายของ ไปมีเมีย
ใหม่อยู่กรุงเทพฯ อยู่ทางนี้เมียเก่าคลอดลูก แยกทางกันได้ไปคนละ 50,000 บาท แต่ผูห้ ญิงต้อง
เลี้ยงลูกไปอีกนาน ผูช้ ายเอาเปรียบ ถึงจะบอกว่าเอาลูกมาไว้กบั พ่อก็ได้ แต่กพ็ ูดแต่ปากไม่มกี าร
กระทําที่เป็ นจริงดอก น่ าจะมีกฎหมายที่เป็ นกลางเมื่อลูกอยู่กบั ผูห้ ญิง ผูห้ ญิงต้องมีสทิ ธิเรี์ ยกร้อง
ค่าเสียหาย แต่จะเรียกร้องได้กต็ ้องไปฟ้องศาล กว่าจะฟ้องได้ โอ๊ย...นาน แยกกันง่าย แต่ฟ้องมัน
ยาก
แต่ผู้หญิงก็มขี อ้ อ่อนนะ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่เป็ นคนคล้อยตามคนอื่นง่ายนะ ขีค้ ล้อยตาม เชื่อ
ง่าย อย่างเขายบอกว่าผูห้ ญิงห้อยพระหลายองค์ไม่ได้นะ...ผิด...ต้องห้อยองค์เดียว ก็ไม่คอ่ ยมีผหู้ ญิง
กล้าฝ่าฝื น...ไม่เห็นจะผิดตรงไหน...พี่เลยใส่ท้าทายเลย 2 องค์ 3 องค์ ใครเป็ นคนวางระบบ มัน
ไม่ได้ผดิ กฎสักหน่อย
พอผูห้ ญิงลุกขึน้ ต่อสู้ ก็เจอกับการคุกคาม ลามกจกเปรตแจกของลับอย่างทีพ่ เ่ี คยเจอมาแล้ว
ทีห่ นักทีส่ ุดก็คอื การข่มขืน พีไ่ ม่โดนกับตัว แต่ไปตกอยู่กบั หลานสาว หลานแท้ๆ ญาติขา้ งแม่ เหตุ
เกิดเมือ่ ประมาณเดือนมีนาคม ปี คจก.นัน่ แหละ เป็ นช่วงถอนมันสําปะหลัง ชาวบ้านกําลังเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตอยู่ทไ่ี ร่กนั พีฝ่ ากหลานไว้กบั แม่แก่ๆ 2 คน เขานอนกันอยู่ทเ่ี ถียงนา เมือ่ ก่อนผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จะ
ปกป้องลูกสาวได้ คืนนัน้ ทหาร 6 คน เจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ดว้ ย ถือปื นอาก้ามาจับแม่ 2 คนไปมัดไว้ก่อน
แล้วเรียงคิวข่มขืนเด็ก จนช่องคลอดบวมฉีกขาด คนตัวดําๆ ใหญ่ๆ จะทําก่อน เด็กอายุ 12 เพิง่ ออก
จากโรงเรียนเอง ก็เอาแต่รอ้ งไห้ ซึมเศร้า พีร่ บี ไปแจ้งความ ถ้าท้องขึน้ มาจะได้ทาํ แท้งได้ ไม่เคยมี
ข่มขืนผูใ้ หญ่ในหมู่บ้านพี่นะ ตัง้ แต่ตงั ้ บ้านตัง้ เรือนกันมา ผูบ้ ่าวผูส้ าวตามกันไปนัน้ มีอยู่ หลาน
พี่คนนี้ตอนหลังเขาเข้ามาทํางานในกรุงเทพฯ ทํางานก่อสร้าง ปอกมะพร้าว รับจ้างทําโน่ นทํานี่
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ทัวไป
่ แต่งงานแล้ว 2 ครัง้ เลิกทัง้ 2 ครัง้ มีลูกแล้วก็ยงั เลิกกัน ฝ่ายชายบอกว่า “กูไปบ้านมึงคน
เขาเล่าให้ฟังว่ามึงถูกข่มขืน”
ผูห้ ญิงถูกรังแก แล้วยังถูกสังคมประณามซํ้าสองอีก ก็มานังคิ
่ ดว่า ทางแก้คงไม่ใช่เปลีย่ นตัว
เองเป็ นผูช้ าย แต่ตอ้ งเปลีย่ นแนวคิด วิธคี ดิ ของคน ของสังคม ทําอย่างไรให้ผชู้ ายเข้าใจผูห้ ญิงมาก
ขึน้ คงต้องไปคุยกับชาวบ้านทีม่ าประชุมกันว่า จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่มคี วามรุนแรงในครอบครัว
ในสังคม แล้วผูช้ ายจะเข้าใจผูห้ ญิงและคิดถึงผูห้ ญิงมากๆ ได้อย่างไร เราไม่ได้เป็ นแค่คนู่ อนของคุณ
นะ เราเป็ นหลายอย่างในครัวเรือน ทํากับข้าว ซักผ้า เลีย้ งลูก หาอยู่หากิน คุณต้องช่วยพยุงผูห้ ญิง
ด้วย จะเอือ้ อาทรกันอย่างไรต้องคุยกัน
การพัฒนาเรือ่ งผูห้ ญิงไม่ได้เป็ นเรือ่ งของผูห้ ญิงอย่างเดียว มันต้องมีผชู้ ายเห็นด้วย ร่วมด้วย
ถ้ามีแต่ผหู้ ญิงลําพังคนเดียวไปไม่ได้ แต่ในขบวนผูห้ ญิงเองก็มปี ญั หา เมียนายก เมียรัฐมนตรี เมีย
สส. เมียนายอําเภอก็ผหู้ ญิงทัง้ นัน้ เรื่องของเรื่องก็คือ เห็ดมันบังเห็ดไง เห็ดดอกใหญ่ ๆ จะบัง
เห็ด ดอกเล็ก ๆ เห็ด ดอกเล็ก ก็ไม่ มี วนั จะได้ โผล่ 14 อะไรผ่านมาทางรัฐ ก็ไม่เคยถึงตัว ถึงมือ
ประชาชน ส่วนเอ็นจีโอก็มหี ลายกลุม่ หลายองค์กร พีก่ ไ็ ด้แต่บอกว่าองค์กรไหนทีจ่ ริงใจ ขอให้มคี วาม
จริงใจ ใจกับใจว่ากันมาเลย
ในช่วงหลังนี้ มีกระแสเรียกร้องให้มกี าร ‘ซัพพอร์ท’ คือ ควรจ่ายเงินให้คนทํางานในองค์กร
ั ง่ พูดภาษาอังกฤษคล่องขึน้ มาก ใช้ภาษาอังกฤษ
ชุมชน (พีส่ ะอิง้ ถูกกระเซ้าว่าตัง้ แต่กลับมาจากปกกิ
ั ๊ มันจะหลุดลอยจากการเป็ นผูน้ ํา
สลับกับภาษาลาวทีเดียว) พี่ไม่เห็นด้วยนะตรงนี้ พอรับเงินปบนะ
่ เขียนก็ตอ้ งเขียน เขาสังให้
่ นอนก็ตอ้ งนอน มันเป็นการ
มันจะกลายเป็ นลูกจ้าง เป็ นเอ็นจีโอ เขาสังให้
รับจ้าง มันมีเงือ่ นไข ถ้าจะให้กนั จริง ๆ พัฒนาจริง ๆ ต้องเป็ นเงินค่าตอบแทนทีต่ งั ้ ขึน้ มาแบบไม่ม ี
เงื่อนไข คนทํางานให้กบั ส่วนรวม เงินก็เสีย ...เวลาก็เสีย เสีย ทัง้ เวลาทํางานส่ว นรวม และเวลา
ทํางานในครัวเรือนของตนเอง ทํามาก ๆ จะเอาเงินทีไ่ หนมาซือ้ ข้าว บางทีสามีกไ็ ม่พอใจอีก ตรงนี้
ควรจะมีเงินช่วยเขา แต่ไม่ใช่เงินเดือน ปี หนึ่งให้ทหี นึ่งก็ได้ ให้แค่ไหนไม่ว่ากัน เพราะคนทํางาน
พัฒนานี้ตอ้ งใจรัก เสียสละ บางอย่างมันต้องเสียสละไม่ใช่รบั จ้าง15
ต่อสู้มาก ๆ ไม่กลัวถูกยิ งตายแบบครูประเวียนบ้างหรือ
เขายิงเราตาย เขาก็ไม่ได้อะไร เราก็ไม่ได้อะไร ถึงเราตายไปก็จะมีคนอย่างเรา หรือดีกว่า
เราขึน้ มาทําหน้าที่แทน...เราไม่ได้ตงั ้ ใจจะมายืนตรงนี้ แต่ปญั หาพามา เขายิงเราเขาก็ไม่ได้อะไร
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ก็ยงั ดําเนินต่อไป แม่เราตาย เราก็ยงั อยู่มาได้ เราทําอะไรอย่างน้อยลูกหลานก็ยงั
สืบทอด ทีผ่ ่านมาเราไม่ได้ทําอะไรคนเดียว ไปเป็ นกลุ่ม ช่วยกันคิดเป็ นกลุ่ม พ่อแก่ ๆ แม่แก่ ๆ ก็
ช่วยกันคิด บ่อยครัง้ ทีไ่ ปคนเดียวแต่กไ็ ปในนามเขา ประชุมเรื่องอะไรได้อะไรบ้าง กลับมาต้องพูด
ออกหอกระจายข่าว ไอเอ็มเอฟ คืออะไร เงินบาทลอยตัวคืออะไร ต้องกลับไปพูดให้กลุม่ ฟงั
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ตอนพีไ่ ปอยู่ปกั กิง่ พี่ ๆ เอ็นจีโอ เขาเข้าไปเยีย่ มหมู่บ้าน ชาวบ้านเขาก็ต้อนรับได้อธิบาย
ปญั หาได้ อะไรเป็ นอะไร มูลเหตุอยู่ตรงไหน เขาเป็ นผูน้ ําได้ พีไ่ ม่ได้เก่งอยู่คนเดียว ลูก ๆ หลาน ๆ
ทีห่ ดั ไว้ ไปไหนเอาไปด้วย ก็เริม่ ทํางานเป็ น ตอนนี้ไอ้เยาว์หลานสาวพีไ่ ปจังหวัดคนเดียวได้แล้ว พี่
ค่อย ๆ ถอยออกมา ทุกวันพระ เข้าวัด ไปถือศีล นังสมาธิ
่
ปฏิบตั ธิ รรม วันพระก่อนแวะลงมาเยีย่ ม
ม็อบทีก่ รุงเทพฯ หลวงพ่อถามหาว่า “สะอิง้ หายไปไหน วันนี้ทาํ ไมเขาไม่มา”
เรือ่ งห่วงนะยังมีอยู่ เป็ นห่วงลูกอยูเ่ หมือนกัน เป็ นอะไรไปใครจะดูแลลูก สามีเขาช่วยตัวเอง
16
ได้ แต่ลูก ยังเล็ก ยังห่มผ้าไม่แน่ น เลย เราเป็ นอะไรไปใครจะห่ ม ผ้า ให้ ลู ก นอกจากการได้
เอกสารสิ ทธิ์ แล้ว มีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอีกไหมที่พี่คาดหวังอยากจะเห็นในชีวิตของพี่
อยากให้ชาวบ้านไม่กลัวนาย ข้าราชการไม่ขม่ เหงราษฎร คนเราต้องเท่าเทียม...
เกื อบสิ บ ปี แล้ ว ที่ ส ะอิ้ งและชาวบ้ านโคกสมบู รณ์ เที ย วขึ้น เที ย วลงบัน ได ที่ ว่าการ
อําเภอ ศาลากลางจังหวัด กระทรวงเกษตรฯ ปั กหลักประท้ วงหน้ าทําเนี ยบรัฐบาลแรมวัน
แรมเดือน เพื่อให้ได้มาซึ่ง “เอกสารสิ ทธิ์ ” หรือกระดาษแผ่นเล็ก ๆ แผ่นหนึ่ งซึ่งจะยืนยันว่า
ชาวบ้านมี สิทธิ ในหัวไร่ปลายนาที่ เขาหักร้างถางฟั นมากับมือ ไม่ต้องถูกคุกคามขับไล่ให้
โยกย้ายอีกต่อไป ไม่ว่าจะด้วยคําสังของรั
่
ฐบาลชุดใด ๆ ก็ตาม
ไม่มีใครรูว้ ่า เมื่อไรวันนัน้ จะมาถึง แต่สะอิ้ งและผูห้ ญิ งชาวโคกสมบูรณ์กไ็ ม่เคยระย่อ
ที่จะต้องต่อสู้ต่อไป ไม่ว่าจะกิ นเวลานานสักเพียงไหน เพราะสําหรับหญิ งรากหญ้าแห่งป่ าดง
เผดแล้ว “จะใช้นามสกุลใครไม่สาํ คัญ ปัญหาใหม่คือ...ขอให้มีที่ทาํ กิ น”
หมายเหตุท้ายบท
ั หา ป่ าไม้ ที่ดิน ได้ท ยอยตีพิม พ์
1. ในระยะสิบ ปี ท่ีผ่านมานี้ งานวิชาการเกี่ย วกับ วิฤ ตป ญ
ออกมาเป็ นระยะ ผลงานทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ชิน้ หนึ่ง คือ วิ วฒ
ั นาการของการบุกรุกที่ทาํ กิ นใน
เขตป่ า ซึง่ มีเจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง เป็ นบรรณาธิการ และจัดพิมพ์โดยสถาบันชุมชนท้องถิน่ ยศ
สันตสมบัติ ผู้อํานวยการฝ่ายวิจยั และข้อมูลของสถาบันในขณะนัน้ ได้สรุปปญั หาไว้ในคํา
นําเสนออย่างชัดเจนว่า
ในรอบทศวรรษทีผ่ ่านมา ปญั หาปา่ ไม้ได้กลายเป็ นปญั หาวิกฤตทีท่ วีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ทุกขณะ
การลดลงของพืน้ ทีป่ ่ามักถูกนํ าเสนอว่ามีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ของประชากร การขยาย
ขนาดทีด่ นิ ทํากินของเกษตรกรรายย่อย การทําไร่เลื่อนลอยของชาวเขา การบุกรุกตัดไม้อย่าง
ผิด กฎหมาย โดยนายทุนและราษฎรทั ่วไป ซึ่งก็คอื การกล่าวโทษราษฎรในท้องถิ่น ว่าเป็ น
ตัวการทําลายป่า โดยมองข้ามสาเหตุอ่นื ๆ ทีม่ าจากนโยบายและการดําเนินการของรัฐ ไม่ว่า
จะเป็ นการให้สมั ปทานปา่ โดยปราศจากการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง การพัฒนาระบบโครงสร้าง
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พืน้ ฐาน เช่น ทางรถไฟ ถนน เขื่อน หรือ การทําลายป่าด้วยสาเหตความมั ่นคงของรัฐ ในการ
ต่อสูก้ บั คอมมิวนิสต์ เป็ นต้น
โดยเนื้อแท้ความจริงแล้ว สาเหตุสาํ คัญประการหนึ่งทีท่ าํ ให้พน้ื ทีป่ า่ ไม้ของประเทศถูกทําลายไป
อย่างรวดเร็ว ก็คอื ความล้มเหลวด้านนโยบายจัดสรรทรัพยากรป่าไม้ในรูปของกฎหมาย เช่น
การตราพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึง่
ก็คือการอ้างสิทธิยึด ครองป่าไม้ทงั ้ หมดเป็ นของรัฐโดยสมบูรณ์ และแย่งสิทธิการใช้สอยและ
ควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรป่าของชุมชนทีเ่ คยมีมาแต่เดิมไปจากราษฎรในท้องถิน่ ยิง่ ไปกว่า
นัน้ รัฐยังได้อนุ ญาตให้เอกชนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจสูง ดําเนินการขอสัมปทานไม้และตักตวง
ผลประโยชน์จากทรัพยากรปา่ โดยมิได้มกี ารดูแลให้ปลูกทดแทนตามหลักการทีถ่ ูกต้องแต่อย่าง
ใด ป่าจึงตกเป็ นสมบัตใิ ช้สอยของผูม้ อี ทิ ธิพลเพียงไม่กก่ี ลุ่ม คนจํานวนน้ อยนี้สามารถตักตวง
ผลประโยชน์มหาศาล ในขณะทีร่ าษฎรในท้องถิน่ ซึง่ เป็ น ผูใ้ ช้และผูด้ ูแลป่ากลับถูกโยนบาปให้
กลายเป็ นผูท้ าํ ลายปา่ ไป

นอกจากถูก “โยนบาป” ว่าเป็ น ผู้ “ทําลายป่า” แล้ว ในทางปฏิบตั ิวกิ ฤตอันหนักหน่ วงที่
ราษฎรต้องเผชิญคือ การถูกขับไล่ออกจากป่า และทีท่ ํากินของตนเอง วิกฤตดังกล่าวนี้ทวีความ
รุนแรงมากยิง่ ขึน้ เรื่อย ๆ โดยอาจจะนับได้ว่า ปี พ.ศ. 2538 เป็ นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการจัดการ
ปญั หาเรื่องป่าไม้ทด่ี นิ ระหว่างรัฐกับราษฎร เนื่องจาก ในปี ดงั กล่าวมีการประกาศใช้นโยบายป่าไม้
แห่งชาติ ซึ่งมีการกําหนดให้มพี ้นื ทีป่ ่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นทีท่ งั ้ หมดของประเทศ โดย
กําหนดให้เป็ นเขตปลูก ป่าร้อ ยละ 15 และป่า เศรษฐกิจ ร้อ ยละ 25 ตามลําดับ ความสําคัญ ของ
นโยบายดังกล่าวในเชิงรูปธรรมก็คอื การเปิ ดทางให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาช่วยปลูกป่ายูคาลิปตัส
ซึง่ เป็ นไม้โตเร็ว ตัดฟนั ง่าย และเป็ นทีต่ อ้ งการของอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ เพื่อเพิม่ ทัง้ รายได้และ
พืน้ ทีส่ เี ขียวพร้อมกันไปในตัว
นโยบายดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบต่อประชาชนทีม่ ชี วี ติ ผูกพันอยูก่ บั ปา่ และทีด่ นิ อย่างรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอีสาน เนื่องจากพืน้ ทีท่ ร่ี ฐั ประกาศเป็ นป่าอนุ รกั ษ์ หรือปา่ เศรษฐกิจก็ตาม
เป็ นพืน้ ทีท่ ช่ี าวบ้านอาศัยเป็ นทีท่ าํ กินมาก่อน ทัง้ ทีบ่ ุกเบิกใหม่ หรือเป็ นพืน้ ดินเดิมทีห่ กั ร้างถางฟนั
สืบทอดกันมาแล้วหลายชัวอายุ
่
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยูคาลิปตัสซึ่งเป็ นพันธุ์ไม้แดนไกลที่ถูกส่งเสริมให้
นํ าเข้ามาปลูก ยังกลายเป็ นปจั จัยสําคัญในการทําลายระบบนิเวศของท้องถิน่ ก่อให้เกิดความแห้ง
แล้งกันดารอย่างรุนแรง ชาวบ้านในหลายท้องทีซ่ ง่ึ ได้รบั ผลกระทบจากโครงการดังกล่าว จึงรวมตัว
กันคัดค้านนโยบายและการดําเนินงานของรัฐในหลายลักษณะ
ในขณะทีป่ ญั หาเดิมยังมีทนั คลีค่ ลาย วิกฤตระลอกใหม่กข็ ยายตัวทับถม ซํ้าซ้อนเข้ามาอีก
ภายหลังจากคณะนายทหาร ซึ่งเรียกตัวเองว่า รสช. หรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
เข้ายึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531
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โครงการจัดสรรทีท่ ํากินให้ราษฎรผูย้ ากไร้ หรือ คจก.ก็ได้รบั การผลักดันสนับสนุ นอย่างเต็มทีจ่ าก
ฝ่ายทหาร ซึ่งมี กอรมน. หรือ กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในเป็
่
นผูด้ ําเนินการหลัก โดย
การประสานกับกรมปา่ ไม้ กระทรวงเกษตรฯ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เนื้ อหาหลักของโครงการ คจก. คือ อะไร? สนิ ท สุดา เอกชัย ได้ว ิเคราะห์ไว้ในบทความ
ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541 ว่า “เนื้อหาหลักของโครงการ
คจก. คือ การแย่งทีช่ าวบ้านมาให้สมั ปทานแก่บริษทั เอกชน โดยจะสังเกตได้จากการอพยพชาวบ้าน
250,000 ครอบครัว ออกจากทีท่ ํากินเดิมไปอยู่ในทีท่ าํ กินใหม่ทจ่ี ะจัดสรรให้ในพืน้ ที่ 4 ล้านไร่ จาก
จํานวนทัง้ หมด 14 ล้านไร่ ส่วนอีก 10 ล้านไร่ทเ่ี หลือนัน้ จะอนุญาตให้สมั ปทานปลูกปา่ ” อนึ่ง บริษทั
ทีร่ บั จ้างปลูกปา่ นี้จะได้รบั อนุญาตให้ดาํ เนินการในหลายรูปแบบ อาทิ การปลูกปา่ ทับทีด่ นิ ทํากินของ
ราษฎรโดยอ้างว่าเป็ นป่าสงวน การปลูกป่าในทีส่ าธารณประโยชน์ และที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ และการ
ปลูกปา่ โดยโค่นทําลายป่าธรรมชาติทม่ี อี ยู่เดิม ซึง่ ล้วนแล้วแต่สง่ ผลกระทบต่อชาวบ้าน ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมทัง้ สิ้น นโยบายของรัฐทีใ่ ห้ความสําคัญกับผลได้ทางเศรษฐกิจยิง่ กว่าชีวติ มนุ ษย์และ
ธรรมชาตินํามาสูว่ กิ ฤตทีร่ ุนแรงในสังคมอีกครัง้ หนึ่ง ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการ คจก.
จึงรวมตัวกันชุมนุ มเดินขบวนใหญ่ทจ่ี งั หวัดนครราชสีมา เหตุการณ์ดงั กล่าวยุตลิ งด้วยการทีร่ ฐั บาล
ยอมส่งผูแ้ ทนมาเจรจาเพือ่ แก้ไขปญั หาดังกล่าว เมือ่ ต้นเดือนกรกฎาคม 2535
ั
รายละเอียดของวิกฤตการณ์ครัง้ ต่าง ๆ และภูมหิ ลังของปญหาป
า่ ไม้ทด่ี นิ ในประเทศไทย ได้
มีผรู้ วบรวมไว้หลายชิน้ ซึง่ ผูส้ นใจสามารถค้นคว้าเพิม่ เติมได้ อาทิ
*เจิมศัก ดิ ์ ปิ่ นทอง, บรรณาธิการ. วิ วฒ
ั นาการของการบุกเบิ กที่ ดิน ทํากิ น ในเขตป่ า.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา, 2535.
*สันติ จียะพันธุ์. “ความขัดแย้งในแนวคิดระหว่างรัฐกับสังคมในเรื่องสิทธิของประชาชนใน
การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ ใ นประเทศไทย.” วิท ยานิ พ นธ์ ม หาบัณ ฑิ ต คณะรัฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
*อรวรรณ คูห าเจริญ . “การเมือ งว่าด้วยนโยบายป่ าไม้ : ศึก ษากรณี ป ลูก สร้างสวนยูค า
ลิปตัส.” สารนิพนธ์รฐั ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
* Sanitsuda, Ekachai. “It’s more than a question of land right.” Bangkok Post (23
June 1992) : 4.
2. สัมภาษณ์ : 28-29 พฤศจิกายน 2537
15-16 กรกฎาคม 2538
13 กันยายน 2538

โดย
โดย
โดย

ธีรนาถ กาญจนอักษร
และสินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
สุภาพร พุม่ พวง
สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
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5 ตุลาคม 2538
โดย สุภาพร พุม่ พวง
7 มีนาคม 2538
โดย สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
15 ตุลาคม 2540
โดย สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
30 ธันวาคม 2540
โดย สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
ผูถ้ อดเทปบันทึกเสียง : นิภาวัลย์ สวัสดิพาณิชย์ เสาวณิต เสลานนท์ และกมลกิจ ประสิทธิผล อนึ่ง
นอกจากการจดบันทึก และอัดเทปอย่างเป็ นทางการแล้ว ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้แลกเปลีย่ น “นอกรอบ”
กับพีส่ ะอิ้งอีกหลายครัง้ ทีร่ มิ ฟุ ตบาธตลาดหมอชิตทัง้ ใหม่และเก่า ในบ้านหมู่ 2 ของสมัชชาคนจน
ข้างทําเนียบรัฐบาล ข้างเวทีสมั มนาทัง้ ในและนอกกรุงเทพฯ นอนคุยกันบนภูดงแม่เผด คืนวันที่ 13
มกราคม 2539 ในช่วงที่พ่ีสะอิ้งกับ ชาวบ้านขึ้น ไปเตรีย มพิธีบวชป่า ในเช้าวัน รุ่งขึ้น และตลอด
ระยะเวลากว่า 10 วัน ของการประชุม สตรีโลกภาคเอกชน (NGO Forum on Women 1995) ที่
เหวยโหรว กรุงปกั กิง่ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 10 กันยายน 38
3. คําตอบทีว่ ่า “อยากรูอ้ ายุหมู่บา้ นให้ดูตน้ ไม้” สะกิดใจผูเ้ ขียนอยู่นานทีเดียว เพราะทําให้ได้
มองต้นไม้ในอีกมิตหิ นึ่งทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน นัน่ คือ นอกจากให้ร่มเงา หยูกยาและดอกผล
ฯลฯ ต้นไม้ยงั ทําหน้ าที่เป็ นทัง้ นักจดหมายเหตุหรือนักประวัติศาสตร์ประจําหมู่บ้าน
ตากแดดกรําฝน คอยบันทึกวัน เดือน ปี ทีล่ ่วงผ่านของหมูบ่ า้ นหนึ่ง ๆ อย่างมีน้ําอดนํ้าทน
คนแต่ละรุ่นในหมูบ่ า้ นจากไป แต่ตน้ ไม้ยงั คงอยู่ ชวนให้คดิ ในมุมกลับกันว่าถ้าหมดต้นไม้ก็
เสมือนหนึ่งว่า หมูบ่ า้ นชะตาขาดหมดอายุไปด้วย หมูบ่ า้ นไม่อาจจะคงความเป็ นหมูบ่ า้ นไว้
ได้อกี ต่อไป ไม่มใี ครคอยผลิดอกออกผล ไม่มใี ครจะขะมักเขม้นจดบันทึกความเปลีย่ นแปลง
ของกาลเวลาผ่านเปลือกหุม้ ห่อและลายเนื้อไม้ทเ่ี ก่าครํ่าคร่าแต่งดงามอีกต่อไป จากรุน่ ปูย่ ่า
ถึงรุ่นลูกหลานและลูกของหลาน ในรอบหลายปี ท่ผี ่านมานี้หลายหมู่บ้านประสบกับความ
ระสํ่าระสาย บ้านแตกสาแหรกขาด อาจจะเป็นเพราะการทีถ่ กู ทางราชการ ‘ส่งเสริม’ ให้ปลูก
ปอ ปลูกมัน ปลูกมะม่วงหิมพานต์ และในทีส่ ุดก็ถงึ คราวของไม้แปลกหน้ามาจากเมืองไกล
ชือ่ ยูคาลิปตัส ทีแ่ ม้จะไม่ได้ใช้ผนื ดินในบริเวณครัวเรือนก็ตาม...แต่กด็ ดู นํ้าในดินเสียจนแห้ง
ผาก มิหนําซํ้ายังปลูกแล้วตัดปลูกแล้วตัด แทบจะไม่ได้นบั นิ้วนับอายุกนั เลย
4. สุภาพร พุ่มพวง. “กินข้าวป่า หาสมุนไพร ที่ป่าต้นนํ า...ดงแม่เผด” หญิ งชาวก้าวไกล 4
(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2538), น.5,19.
5. จิต ราภรณ์ วนัสพงศ์. “ผู้ห ญิงสร้างบ้าน” สยามรัฐสัป ดาห์วิจารณ์ 41 (16-22 ตุลาคม
2537), น. 16-17.
6. คําให้การของพีส่ ะอิง้ เรือ่ ง วัวพลาสติ ก คือ
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เป็ นวัวทีร่ ฐั บาลไทยรับมาจากประเทศออสเตรเลียให้เกษตรกรเอาไปเลีย้ ง แต่ไม่ได้ให้ฟรี ๆ นะ
ต้องไปทําสัญญากูย้ มื เงินจาก ธกส. มาซื้อวัว เขาบอกว่าจะมีพลาสติกเขียนหมายเลขห้อยไว้ท่ี
หู เราเลยเรียกมันว่าวัวพลาสติก เขาบอกว่าพอออกลูกแล้วจะขายได้ราคาดี เลีย้ งมา 3 ปี ไม่ม ี
ลูกสักตัว มีแต่ผอมลง ผอมลง หญ้าก็ไม่กนิ จะเลียแต่แร่ เวลาไล่ไม่ฟงั ภาษาลาว ภาษาบ้านเรา
นี่ มันไม่ฟงั จะฟงั แต่ภาษาอังกฤษ “สต๊อป สต๊อป” มันไม่รจู้ กั คําว่า “หยุด” ดอก ภาษาบ้านเรา
เรียกคอก ภาษาบ้านมัน เรียกอะไรไม่รู้ จังหวัดร้อยเอ็ดนี่มี 5,000 ตัว อําเภอละ 500 ตัว ต่อมา
ก็มกี ารประท้วงด้วยนะ ขนวัวขึน้ รถไปจังหวัด ผูว้ ่าเห็นแล้วนํ้ าตาไหล “อุ๊ย! วัวอะไร ทําไมถึง
ผอมอย่างนี้” เราก็บอกว่ามันต้องพูดภาษาอังกฤษนะผูว้ ่าฯ แกก็ถามว่าแล้วบ้านเราใครพูดได้
บ้าง...ก็ไม่รซู้ .ิ ..ไอ้คนเลีย้ งวัวบ้านเรามันก็ไม่รภู้ าษาอังกฤษ พีค่ ุยกับเจ้าหน้าทีค่ นไทยทีท่ าํ งาน
กับหน่ วยงานพัฒนาออสเตรเลีย เขาก็บอกว่าวัวเขาดี แต่เราเลีย้ งไม่ถูกวิธเี อง อ้าว! ชาวบ้าน
เขาก็เลีย้ งตามวิธขี องเขา เหมาะกับวัวบ้านเรา ไม่เหมาะกับวัวนี้ มันผิดที่ ผิดอากาศ หลาย ๆ
อย่าง มันก็เลยไม่ผสมพันธุ์ แล้วก็ไม่ออกลูก จะฆ่าทิง้ ก็ไม่ได้ เพราะมีสญ
ั ญากับ ธกส. อยู่ การ
ทีส่ ง่ วัวมาทางนี้มนั คงทําให้เกษตรกรทีโ่ น่นขายวัวได้
ส่วนเรือ่ งมะม่วงหิมพานต์ ก็เหมือนกัน เกษตรตําบลมาส่งเสริมให้เอาไปปลูก เขาบอก
ว่า พอออกลูก เมล็ดมันอยู่ขา้ งนอก มาบุญครองรับซือ้ ราคาแพงมาก ชาวบ้านก็เอาไปปลูกกัน
เยอะเลย ต้นละ 12 บาท บางคนปลูกเป็ นหมื่น ปลูกตัง้ 5-6 ปี ไม่มลี กู มีแต่ดอก เป็ นหนี้ ธกส.
เป็ นแสน ๆ ...ถูกหลอก...ตอนนี้ไม่รวู้ า่ เป็ นอย่างไรกันบ้างแล้ว

7. ประเวีย น บุญ หนัก ครูและนักต่ อสู้เพื่อความเป็ นธรรม ผู้เป็ นที่เคารพรักของพี่น้ อ งชาว
อีสาน เป็ นผู้นําที่มบี ทบาทสําคัญในการชุมนุ มใหญ่ เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ คจก. ที่
จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ ปี พ.ศ. 2535
ก่อนหน้ านัน้ ครูประเวียนได้รบั เลือกเป็ นนายกสมาคมครูชนบท จังหวัดเลย ผู้ม ี
บทบาทในการเคลือ่ นไหวต่อสูเ้ พือ่ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูตลอดมา ผลงานทีเ่ ด่น ๆ
คือ การจัดรายการวิทยุทส่ี ถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดเลย โดย
ั หาของชาวบ้านมาออกอากาศอยู่เสมอ ทํ าให้ห น่ ว ย
นํ าเรื่อ งราวความทุ ก ข์ย ากและป ญ
ราชการที่เกี่ย วข้อ งไม่พ อใจ ส่ว นครูป ระเวีย นเองก็ถูก เพ่ งเล็งและถู ก ผู้บ ังคับ บัญ ชาตัง้
กรรมการสอบสวนทางวินัยหลายครัง้ จนในที่สุด เมื่อไม่อาจต้านทานแรงกดดันได้ก็ต้อง
ลาออกจากราชการ และเข้าร่วมงานกับสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (สกย.อ.) อย่าง
เต็มตัวในฐานะผูป้ ระสานงานเขต 4 (เลย หนองบัวลําภู และอุดรธานี)
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2538 ครูประเวียนมีบทบาทเป็ นผูน้ ําในการชุมนุ มต่อต้านโรง
โม่หนิ 3 แห่งในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึง่ สร้างความไม่พอใจให้แก่ฝ่ายโรงโม่หนิ
เป็ นอย่างมาก
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ครูประเวียนถูกมือปื นรับจ้างจํานวนอย่างน้ อย 2 คน ใช้อาวุธปื นสังหารโหด เมื่อ
ตอนใกล้เทีย่ ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2538 หน้าสํานักงานส่งเสริมการเกษตร ซึง่ ตัง้ อยู่เยือ้ ง
กับสถานีตาํ รวจ อําเภอวังสะพุง...รวบรวม ข้อมูลจาก มติ ชน (12 กรกฎาคม 2538), น. 2.
8. ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2536-2540) ของโครงการคนรักป่าพัฒนาดงแม่เผด อรนุ ช จันทร
โคตร รายงานว่า ชาวบ้านได้แบ่งการจัดการไว้ 3 ส่วน ในพืน้ ที่ 3 แบบ ดังนี้คอื
ส่วนที่ 1 พื้นที่ลุ่มข้างล่าง เกือบทัง้ หมดเป็ นทีด่ นิ ทํากิน บางส่วนมีเอกสารสิทธิ ์ นส.
3 สทก. และ สปก. 4-01 รูปแบบการจัดการทรัพยากรส่วนนี้คอื จะแบ่งเป็ นป่าหัวไร่ปลายนา
และปา่ ชุมชนประเภทใช้สอย จํานวน 2 ปา่ มีเนื้อที่ 150 ไร่ และ 1,500 ไร่
ส่วนที่ 2 พื้นที่ ลาดเขา มีสภาพเป็ นป่าดิบแล้ง เป็ นไม้ท่มี ขี นาดไม่ใหญ่ นักและจะมี
สัต ว์ป่า หลายชนิ ด เช่ น ลิง เสือ ปลา สุนั ข จิ้งจอก เต่ า งู เม่ น นกกางเขนนํ้ า นกเงือ ก ฯลฯ
บริเวณนี้จะเป็ นแหล่งอนุรกั ษ์
ส่วนที่ 3 พื้นที่ บ นหลังภู บริเวณนี้เกือบทัง้ หมด จะเป็ นไร่มนั สําปะหลัง เนื้อที่รวม
ทัง้ สิน้ ประมาณ 745 ไร่ รูปแบบการจัดการทรัพยากรส่วนนี้ คือ ป่าอนุ รกั ษ์น้ํ าซับ มีกฎเกณฑ์
ห้ามตัดไม้โดยเด็ดขาด เพือ่ รักษาไว้เป็ นแหล่งนํ้าสําหรับใช้บริโภค
กํา หนดให้ 20 เปอร์เซ็น ต์ ข องพื้น ทํากิน ไว้เป็ น ป่ าไม้ใช้ส อย โดยวิธีก ารปลูก หรือ
ป้องกันไฟปา่ เพือ่ ให้ปา่ สามารถพลิกฟื้นตัวได้ตามธรรมชาติ
ปรับเปลีย่ นระบบการผลิตจากพืชเชิงเดีย่ วไปสูร่ ะบบวนเกษตร ได้มกี ารจัดหากองทุน
สําหรับทําวนเกษตรและฟื้ นฟูป่า โดยเริม่ เก็บเงินกับครอบครัวสมาชิกทีอ่ ยู่ในโครงการไร่ละ 3
บาท มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ 370 ครอบครัว และมีเนื้อทีท่ าํ กินทัง้ สิน้ 6,000 ไร่
ในพื้นที่อ นุ รกั ษ์ พ่อเคน กัลยารัต น์ ประธานฝ่ายฟื้ น ฟูก ล่าวว่า “พื้น ที่บ นภูจะมีป่า
ธรรมชาติทเ่ี ป็ นแหล่งนํ้าซับ เหลือเป็ นหย่อม ๆ รวมพืน้ ทีป่ ระมาณ 745 ไร่ ซึ่งการจัดการทีไ่ ด้
คุยกับชาวบ้านไว้ คือ จะอนุ รกั ษ์บริเวณนํ้าซับ ห้ามมีการตัดไม้โดยเด็ดขาด ชาวบ้านจะกําหนด
20 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีท่ ํากินไว้ปลูกไม้สําหรับใช้สอย และจะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก
ปลูกมันสําปะหลังอย่างเดียวเป็ นการปลูกพืชแบบผสมผสาน”

ดูรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ใน “ดงแม่เผด : การพิสูจ น์ ต นเองของคนต้น นํ้ า” สตรี ทัศ น์ 12
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2539), น. 39-41.
9. นอกจากการปลูกป่าแล้ว ชาวบ้านยังจัดให้มพี ธิ บี วชป่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2539 อีก
ด้วย เช้าวันนัน้ เสียงพระสวดเจริญพระพุทธมนต์ดงั แว่วไปทัง้ ราวป่า ชาวบ้าน ชายหญิง
ยกมือขึน้ ช้า ๆ “จบ” เหนือศรีษะ ตัง้ จิตอธิษฐาน ก่อนจะคลี่จวี รเหลืองผูกต้นไม้แต่ละต้น
อย่างสงบ สํารวม ผ้าสีเหลืองอร่ามทีพ่ นั อยูร่ อบต้นไม้สดุ ลูกหูลกู ตา เป็ นเครือ่ งหมายบอกว่า
ต้นไม้ต้นนัน้ ได้เปลีย่ นสถานภาพจากต้นไม้ธรรมดามาเป็ นต้นไม้ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ผูใ้ ดล่วงละเมิด
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ตัดฟนั ย่อมประสบกับภัยพิบตั ิ นับเป็ นกิจกรรมการอนุ รกั ษ์ป่าตามกรรมวิธขี องชาวบ้านที่
ประยุกต์พธิ กี รรมทางศาสนาและคติความเชือ่ แบบพืน้ บ้านมาใช้ในงานอนุ รกั ษ์อย่างมีพลัง
ดูภาพและรายละเอียดเพิม่ เติมใน อรนุ ช จันทรโคตร “บวชปา่ ดงแม่เผด การอนุ รกั ษ์ปา่ ตาม
แนวทางชาวบ้าน” หญิ งชายก้าวไกล 5 (เมษายน-กุมภาพันธ์ 2539), น. 2-3. 14.
10. ในการไปร่วมประชุมสตรีโลกภาคเอกชนทีป่ กั กิง่ เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2538 หัวข้อการ
บรรยายทีพ่ ส่ี ะอิง้ ติดใจเป็ นพิเศษคือ “สารพิษกับชีวติ ผูห้ ญิง” เธอได้เห็นมหันตภัยของยาฆ่า
หญ้า ฆ่าแมลง สินค้ามรณะทีถ่ กู ห้ามจําหน่ายในประเทศโลกที่ 1 แต่ใช้กนั กลาดเกลือ่ นในไร่
นาของประเทศโลกที่ 3 ภายหลังจากการบรรยาย พีส่ ะอิ้งได้ยกมือตัง้ คําถามว่า “ในเมื่อมี
อันตรายมากถึงเพียงนี้แล้ว ทําไมเกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัดจึงมาส่งเสริมให้ราษฎรใช้
ทําไมรัฐบาลเป็ นผูห้ ยิ บยื่นความตายให้ราษฎรเสียเอง แทนที่จะให้ความรู้” เก็บความ
จาก สินิ ท ธ์ สิท ธิร กั ษ์ . “แม่ห ญิง รากหญ้ า ไทยบนเวทีส ตรีโลก.” สารคดี 11 (มกราคม
2539), น. 28, 30.

11. อรนุช จันทรโคตร, เรือ่ งเดิม, น. 41.
12. ในเอกสารอัดสําเนาเย็บเล่ม “ข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาล” ตีพมิ พ์เมื่อเดือนมกราคม 2539
โดยสมัชชาคนจน สมัชชาชาวนาชาวไร่อสี าน องค์กรสลัมเพื่อประชาธิปไตย สหพันธ์นิสติ
นักศึกษาแห่งประเทศไทย สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากงานและสิง่ แวดล้อมแห่งประเทศ
ั
เผดไว้ในหัวข้อ 2. ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาป่ าไม้
ไทย ได้สรุปปญหาดงแม่
ที่ดินไว้ ดังนี้ คือ (น. 33, 36)
2.2 ปา่ อนุรกั ษ์ตามมติ ครม.
...
2 ปา่ ดงแม่เผด จ.ร้อยเอ็ด
...
ปญั หา
ข้อตกลงเดิม อนุ กรรมการแก้ไขปญั หาสืบเนื่องมาจาก คจก. จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 23 พ.ย.
2537 มีมติให้กนั พืน้ ทีเ่ ป็ นเขตปา่ อนุ รกั ษ์ 3,000 ไร่ โดยจ่ายค่าชดเชยให้กบั ชาวบ้านทีอ่ ยู่ในเขตป่า
อนุ รกั ษ์ไร่ละ 3,500 บาท ปฏิรูปทีด่ นิ ให้กบั ชาวบ้าน 6,000 ไร่ สําหรับพืน้ ที่ทม่ี สี ภาพป่าเหลือเป็ น
หย่อมเล็กหย่อมน้ อย ให้ฟ้ื นฟูเป็ นป่าธรรมชาติโดยร่วมกับชาวบ้าน รวมทัง้ พื้นที่ป่ารอบภูแม่เผด
ทัง้ นี้ชาวบ้านได้รว่ มกันทําโครงการคนรักปา่ พัฒนาต้นนํ้าดงแม่เผดเพือ่ ฟื้นฟูปา่ กับทางราชการ
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ข้อเรียกร้อง
ให้รฐั มนตรีสุวทิ ย์ คุณกิตติ สังการให้
่
มกี ารดําเนินการตามมติอนุ กรรมการ แก้ไขปญั หา คจก.
โดยเร่งด่วน
2.3 ปา่ สงวนแห่งชาติ
...
5. ปา่ สงวนแห่งชาติดงแม่เผด จ.ร้อยเอ็ด

...

ปญั หา
ปา่ สงวนแห่งชาติทบั ทีท่ าํ กินราษฎร
ข้อเรียกร้อง
1. ให้ยกเลิกปา่ สงวนแห่งชาติปา่ แม่เผด จ.ร้อยเอ็ด
2. ให้ดาํ เนินการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ ์แก่ราษฎร ตามมติอนุกรรมการ คจก. จ.ร้อยเอ็ด

13.

การสัมมนาเรือ่ งผูห้ ญิงทีพ่ ส่ี ะอิง้ ได้เข้าร่วมเป็ นครัง้ แรก คือ “หญิ งไทยใน
ทศวรรษหน้ า : เวทีผหู้ ญิ งกลุม่ รากหญ้าสู่การประชุมโลกที่ปักกิ่ ง” ณ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีทุง่ สีกนั ดอนเมือง เมือ่ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2537 ผูห้ ญิงกว่า 300 คน
จากทัวประเทศได้
่
เข้าร่วมประชุมใน 6 หัวข้อหลัก ๆ คือ ผูห้ ญิงกับสุขภาพ ผูห้ ญิงกับ
สิง่ แวดล้อม ผูห้ ญิงกับการเมือง ผูห้ ญิงกับความรุนแรง แรงงานหญิง และแรงงานหญิงข้าม
ชาติ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมในแต่ละหัวข้อได้แลกเปลีย่ นปญั หา ประสบการณ์ และระดมสมองเพือ่
หาลูท่ างแก้ไข โดยเสนอเป็นมาตรการทัง้ ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล ดู
รายละเอียดเพิม่ เติม ใน สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์ “สิง่ แวดล้อมไทย : ในสายตาของหญิงรากหญ้า”
สตรีทศั น์ 11 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2538), น. 24-29.

14.

ั “ชนชัน้ ” ในขบวนการสตรีไว้อย่างคมคายและ
พีส่ ะอิง้ ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงปญหา
ชัดเจนว่า แม้จะเป็น “เห็ด” เหมือนกัน แต่ “เห็ดดอกใหญ่ ๆ จะบังเห็ดดอกเล็ก ๆ “ กลุม่
“เห็ดดอกใหญ่” กําลังทํากิจกรรมอะไรกันอยูบ่ า้ ง ในขณะนี้...ปกั สี ผูเ้ ขียนคอลัมน์ “เพียงนัน้
เชียว” ได้เขียนสะท้อนภาพการประชุมของกลุม่ เห็ดดอกใหญ่กลุม่ หนึ่ง ไว้อย่างน่าสนใจ ใน
มติ ชน 21 (31 พฤษภาคม 2541), น. 14 ดังนี้ คือ
เกียรติชยั พงษ์พาณิชย์ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ขา่ วสด ปกติเป็ นคนใจดี ใจเย็น
พูดเพราะและใจกว้างเป็ นแม่น้ํา ไม่เคยว่าใคร กิตติศพั ท์ความเป็ นผูร้ อบรูใ้ นเรือ่ งต่างประเทศ
และความเป็ นนักคิดนักเขียน คุณเกียรติชยั จึงได้รบั เชิญจากสภาสตรีฯ ให้เป็ นทีป่ รึกษา วัน
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หนึ่งมีการประชุมเกีย่ วกับการประกวดโครงการเศรษฐกิจไทย สานสายใยในครอบครัว ที่
บ้านมนังคศิลา คุณเกียรติชยั ได้รบั เชิญให้ไปพูดให้ทป่ี ระชุมฟงั ด้วย บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก
เพราะมีตวั แทนสตรีเป็ นภริยาผูว้ า่ ราชการจังหวัดจากจังหวัดต่าง ๆ ทัวประเทศร่
่
วมด้วย และ
่
ยังมีตวั แทนจากฝายราชการ เอ็นจีโอ รวมแล้วกว่า 200 คน กว่าจะแนะนําตัวกันครบก็หมด
เวลาไปแล้วครึง่ วัน
เมือ่ การประชุมเริม่ ทุกคนพูดถึงเรือ่ งเงินรางวัลทีจ่ ะให้กบั โครงการ ควรจะเป็ นเท่าไหร่
เพิม่ หรือลด เถียงกันอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่มที ที า่ ว่าจะจบ จนจะบ่ายโมงอยูแ่ ล้วก็ยงั ไม่พกั กินข้าว เมื่อ
หัวข้อประชุมดูทที า่ ว่าจะไม่คบื ไปไหน คนใจเย็นอย่างคุณเกียรติชยั ก็เริม่ ใจเดือดปุด ๆ
นับเป็ นโชคหรือเคราะห์กไ็ ม่ทราบเมือ่ ทีป่ ระชุมเชิญคุณเกียรติชยั ขึน้ เวที...พอตัวถึงไมค์
เท่านัน้ แหละ คุณเกียรติชยั ใส่แบบไม่ยงั ้ “นี่ เป็ นการประชุมที่ผมเพิ่ งมาครัง้ แรก แต่เมื่อฟั ง
ตัง้ แต่ต้นก็เห็นพูดกันแต่เรื่องเงิ นสองหมื่น ห้าหมื่น เสียเวลาไปมาก หากขืนพูดกันอยู่
อย่างนี้ เชื่อว่าปี หน้ ามาประชุมก็คงจะพูดกันอย่างนี้ อีก นี่ นับเป็ นการพัฒนาที่ล้าหลัง
มาก ที่อื่นเขาเลิ กกันมาตัง้ แต่ปี 1960 โน่ นแล้ว ควรคิ ดกันเสียใหม่ถึงวิ ธีพฒ
ั นาและวิ ธี
หาเงิ นของสภาสตรีฯ โครงการอย่างนี้ ต้องให้ความสําคัญกับขบวนการที่จะทําให้เขา
ช่วยตัวเองต่อไปได้ ไม่ใช่ว่าปี หนึ่ งก็วิ่งมาถามว่าจะให้เงิ นเท่าไหร่ หากจะถามเรือ่ งเงิ น มี
หลายประเทศที่พร้อมจะช่วย ถ้ารู้จกั เขียนไปขอ หรือถ้าเขียนโครงการหาเงิ นไม่เป็ น
ควรไปฝึ กเขียนเสีย หรือจะให้สอนก็ได้ ให้มาบอก แต่ถ้าขืนยังใช้วิธีการทํางานแบบ
เก่าๆ อย่างนี้ กี่ปีสภาสตรีฯ จึงจะพัฒนา
เสียงจ้อกแจ้กข้างล่างเวทีเงียบกริ บ คุณหญิ งคุณนายหลายคนนิ่ งขึงอยู่กบั ที่ มอง
ไปบนเวทีเป็ นตาเดียว เป็ นอันว่าวงแตก แต่ละคนทยอยลุกออกไปห้องอาหาร
15.

ข้อเสนอของพีส่ ะอิง้ ชวนให้คดิ ถึงการให้เงินสนับสนุนในลักษณะ เงินให้เปล่า
โดยไม่มเี งือ่ นไข เพือ่ การยังชีพของครอบครัวนักพัฒนา เช่นที่ มูลนิธอิ โชกา (Asoka
Foundation) มอบให้เป็ นรางวัลแก่ คุณเตือนใจ ดีเทศน์ แห่งมูลนิธพิ ฒ
ั นาชุมชนในเขตภูเขา
ข้อสังเกต คือ นักพัฒนาทีไ่ ด้รบั ทุนเหล่านี้มกั จะเป็ นที่ ‘รูจ้ กั ’ ในแวดวงสังคมพอสมควร
ปญั หาทีต่ อ้ งขบคิดก็คอื เงินทุนในลักษณะเช่นนี้ จะตกไปสนับสนุนผูน้ ิรนามในระดับราก
หญ้าได้อย่างไร

16.

“ตาเฒ่าอยูเ่ ฮือน” เพื่อนคูค่ ดิ มิตรคูใ่ จของพีส่ ะอิง้ ลาจากแล้วเมือ่ วันที่ 26
มิถุนายน 2539 ทิง้ ลูกชาย 2 คน ไว้ให้อยูเ่ ป็นเพือ่ นแม่ ทุกวันนี้เวลาพีส่ ะอิง้ ต้องไปม็อบ ไม่
มีใครคอยบอกว่า “เจ้าไปเถิด อย่าได้หว่ งข้างหลังเลย” พีส่ ะอิง้ ต้องไปตามพ่อให้มาอยูเ่ ป็ น
เพือ่ น คอยดูแลหลานทัง้ สอง
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