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คาํนํา 
 
          หลงัจากใชเ้วลา 4 ปี (2537-2541)  จบัเขา่นัง่คยุกบั  ‘พีส่ะอิง้’  ครัง้ละมากบา้งน้อยบา้ง ใน
หลายเวลาและวาระ ไมว่า่จะเป็นตรงบรเิวณทีน่ัง่พกัผูโ้ดยสาร สถานขีนสง่ ‘ตลาดหมอชติ’  ขา้งเวที
สมัมนา หน้ากาํแพงทาํเนียบรฐับาล รวมทัง้การเดนิทางขึน้ลอ่งกรงุเทพฯ-รอ้ยเอด็ อกีหลายเทีย่ว 
แลว้กลบัมาถอดเทป กรอเทป ฟงัภาษาอสีาน สลบักบัภาคกลาง  ซํ้าแลว้ซํ้าเลา่ไปมาอกีหลายสบิ
รอบ ในทีส่ดุ งานวจิยัชิน้นี้กเ็ดนิทางมาถงึจุดหมาย โดยผูเ้ขยีนไดแ้บง่เน้ือหาสาํคญัออกเป็น 4 สว่น  
ดงันี้คอื 
 1.  ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาในสายตาของผูห้ญิง เป็นรายงานการสาํรวจผลงาน วจิยั 
วาทกรรม การรายงานขา่วและขอ้ถกเถยีง ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั ผูห้ญงิ สิง่แวดลอ้ม และการพฒันา 
ซึง่เป็นประเดน็ทีย่งัขาดหาย (missing) และพงึไดร้บัความใสใ่จในวงวชิาการสตรนีิยมไทย 
 2. เรียนรูท่ี้จะ “ฟัง” เสียงของผูห้ญิงผา่นมรรควิถีประวติัศาสตรจ์ากการบอกเล่า 
นําเสนอการทบทวนกรอบแนวคดิ ทฤษฎขีองมรรควธิดีงักล่าว ซึง่เป็นเครือ่งมอือนัทรงพลงัในการ
รบัฟงั (สมัภาษณ์และ)รบัฟงั “ผูท้ีถ่กูซอ่น” ไวใ้หป้ระวตัศิาสตร ์ผา่นบทความชิน้สาํคญั “Learning to 
Listen : Interview Technique and Analysis” ของ Kathryn Anderson และ Dana C. Jack (1991) 
 3. แมห่ญิงป่าไม้ : เรือ่งเลา่ของหญิงรากหญ้าไทยในขบวนการส่ิงแวดล้อม  เป็น
รายงานการวจิยัทีอ่าศยัทัง้ “ศาสตร”์ และ “ศลิป์” แหง่การฟงั รวมทัง้การ “จดจารกึ” (document) 
แนวคดิ ภมูปิญัญา และประสบการณ์ของ พีส่ะอิง้ ไถวสนิธุ ์ ผูนํ้าหญงิแหง่ปา่ดงแมเ่ผด บา้นโคก
สมบรูณ์ ตาํบลคาํพอุง อาํเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผูม้สีว่นอยา่งสาํคญัในการต่อสูร้ว่มกบัชาวบา้น  
เพือ่ปกปกัรกัษาสทิธใินทีท่าํกนิและปา่หลงับา้นผนืสดุทา้ยไวใ้หล้กูหลาน  ในทา่มกลางวกิฤตการณ์
ระลอกแลว้ระลอกเลา่  ในชว่งระยะ 10 ปีทีผ่า่นมานบัตัง้แต่กรณีการสง่เสรมิการปลกูสวนปา่ยคูา
ลปิตสัจนกระทัง่ถงึโครงการจดัสรรทีท่าํกนิใหร้าษฎรผูย้ากไร ้หรอื คจก.  ซึง่ถกูผลกัดนัใหม้ขี ึน้ในยคุ
สมยัที ่รสช. เรอืงอาํนาจ ในระหวา่งปี พ.ศ.2534-2535 
  ในกระบวนการจดจารกึนี้  ผูว้จิยัไดอ้าศยัมรรควธิขีองประวตัศิาสตรจ์ากการบอก
เลา่ (Oral History)  เป็นแนวทางในการทาํงาน  ในหลากลกัษณะ อาท ิการจบัเขา่พดูคยุอยา่งไมเ่ป็น
ทางการ ในวาระต่างๆ ทีม่โีอกาสใชช้วีติและทาํกจิกรรมรว่มกนั  การจดบนัทกึคาํบอกเลา่ปากเปลา่
คาํต่อคาํ รวมทัง้การสมัภาษณ์บนัทกึเทปอยา่งเป็นทางการเกอืบสบิครัง้ อน่ึง นอกจากการรวบรวม 
ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูแิลว้ ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ขอ้มลูขัน้ทุตยิภมูจิากเอกสาร หนงัสอื หนงัสอืพมิพ ์ และ
สิง่พมิพป์ระเภทต่างๆ มาประกอบอกีดว้ย  เมือ่ประมวลขอ้มลูทัง้ดา้นลกึและดา้นกวา้งไดเ้พยีงพอ  
จงึนํามาเรยีบเรยีบจดัหมวดหมูต่ามลาํดบัเวลาและตามประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่อง และทา้ยทีส่ดุจงึนําเสนอ 
ในรปูแบบของการตัง้ประเดน็ถาม-ตอบ เป็นหวัขอ้ๆ แทนการเขยีนในลกัษณะความเรยีง 



 
 

 4. รปูเล่าเรือ่ง  เป็นการประมวลภาพจากดงแมเ่ผด  การประชมุสตรโีลกภาคเอกชน   
(NGO Forum on Women 1995) ทีป่กักิง่ และกจิกรรมอื่นๆ ทีพ่ีส่ะอิง้ ชาวบา้น และผูเ้กีย่วขอ้งไดม้ี
สว่นรว่มรงัสรรคใ์หเ้กดิขึน้ 
 5. ภาคผนวก : จดหมายจากบา้นโคกสมบรูณ์  เป็นจดหมายทีเ่ขยีนเลา่ทุกขส์ขุ 
ความ รูส้กึนกึคดิ  ชวีติการงานของพีส่ะอิง้โดยพีส่ะอิง้เอง 
 อนึ่ง งานวจิยัชิน้น้ี กเ็ชน่เดยีวกบังานวจิยัชิน้อื่นๆ ทีไ่มอ่าจสาํเรจ็ลลุ่วงไดห้ากไมม่ี
(ผูส้นบัสนุน) อยูเ่บือ้งหลงั คอยชว่ยตดิตอ่ประสานงาน  ถอดเทป พมิพต์น้ฉบบั พสิจูน์อกัษร ถ่าย
เอกสาร คดัรปู  คน้ควา้หาตาํรา หนงัสอื และเอกสารประกอบต่างๆ  ดฉินัใครข่อขอบคณุทกุทา่นทีม่ี
สว่นชว่ยเหลอืในขัน้ตอนตา่งๆ มา ณ ทีน่ี้ (ทัง้ทีไ่ดแ้ละมไิดร้ะบนุาม) : คณุนภิาวลัย ์สวสัดพิาณชิย ์ 
คณุเสาวณติ เสลานนท ์คณุกมลนจิ ประสทิธผิล และคณุสนุทร ีอศิรางกรู  ณ อยธุยา เป็นอาท ิ
 
                                      สนิิทธ ์ สทิธริกัษ์    
                                                                 พฤษภาคม 2558 
     (ปรบัปรงุจากคาํนําฉบบัจดัพมิพเ์มือ่เดอืนกนัยายน 2541) 
 
หมายเหตุ งานวจิยัชิน้นี้ไดร้บัการสนบัสนุนในขัน้เบือ้งตน้จากสถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา ซึง่ผูว้จิยั
ใครข่อขอบคณุเป็นอยา่งยิง่มา ณ ทีน้ี่ หากเนื่องจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการเขยีนใชเ้วลา
ยาวนานกวา่ทีป่ระมาณไว ้ในระยะต่อมาจงึเป็นการใชทุ้นทรพัยส์ว่นตวัของผูว้จิยัเองจนงานสาํเรจ็ลง 
 อนึ่งในการจดัพมิพค์รัง้นี้ ผูว้จิยั ไดเ้รยีบเรยีงเนื้อหาในบทที ่ 2 ขึน้ใหม ่ เพือ่ขบัเน้นใหเ้หน็
ทีม่า และวธิวีทิยาของการทาํงานในแนวประวตัศิาสตรจ์ากการบอกเลา่จากมมุมองสตรนีิยม ซึง่เป็น
เครือ่งมอืสาํคญัในการ “จดจารกึ”  เรือ่งราวและเรือ่งเลา่ของผูห้ญงิรากหญา้ ซึง่ไมอ่าจหาอ่านไดง้า่ย
นกัในตวับทแบบกระแสหลกั 
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1 
ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาในสายตาของผูห้ญิง 

สนิิทธ ์สทิธริกัษ์ 
 

ความนํา 
 เทา่ทีป่รากฏ “วาทกรรม” วา่ดว้ยเรือ่งผูห้ญงิมอียูอ่ยา่งจาํกดัในวงวชิาการไทย และใน
ปรมิณฑลอนัจาํกดันัน้ มคีวามจาํกดัลกึซึง้หนกัหน่วงมากยิง่ขึน้ไปอกี นัน่คอื ความขาดแคลนวาท
กรรมในมติวิา่ดว้ย “ผูห้ญงิกบัสิง่แวดลอ้ม” เทา่ทีส่าํรวจพบ กาญจนา แกว้เทพ เริม่เปิดประเดน็
อภปิรายหวัขอ้ดงักลา่วเมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการอาศรมความคดิดา้นเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง
สนบัสนุนโดยฝา่ยวจิยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1 อกี 2 ปีต่อมา ดว้ยการผลกัดนัของสาํนกังาน
คณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงานสตรแีหง่ชาต ิ (กสส.) สาํนกันายกรฐัมนตร ี นิตยา มหาผล 
และธญัญา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ไดเ้ขา้รว่มเสนองานเขยีนในมติดิงักลา่วดว้ย 2 
 ในขณะทีก่าญจนาศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่ง “บทบาท” ของผูห้ญงิกบัสิง่แวดลอ้มใน
บรบิทของการพฒันาเศรษฐกจิ ซึง่สง่ผลกระทบต่อ “ธรรมชาต”ิ และผูห้ญงิอยา่งลกึซึง้และเรยีกรอ้ง
ใหม้กีารแกไ้ขโดย “อาศยัการควบคมุและการแจกจา่ยทรพัยากรแบบผูห้ญงิ (women – centered 
apporoach) ตอ้งมกีารสรา้งอาํนาจของหญงิและชายใหส้มดลุกนัในทกุปรมิณฑลของสงัคม” 3  
นิตยา ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสขุ รวบรวมขอ้มลูเรือ่ง
สถานการณ์ดา้นมลพษิมาตแีผอ่ยา่งละเอยีด ทัง้เรือ่งน้ํา อากาศ เสยีง ขยะมลูฝอย อาหารปนเป้ือน
ไปจนกระทัง่ถงึสารพษิและกากวตัถุอนัตราย ในการแกป้ญัหาดงักลา่ว ผูเ้ขยีนเสนอใหผู้ห้ญงิจดัตัง้
กนัขึน้เป็นชมรมสอดสอ่งปญัหาในทอ้งถิน่หรอืจะใชอ้งคก์รทีม่อียูเ่ดมิแลว้กต็าม  สรา้งเครอืขา่ย
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร เพือ่ใชเ้ป็นพืน้ฐานการตดัสนิใจดว้ยตนเองอยา่งถกูตอ้ง อนึ่ง ชมรมดงักลา่ว
น้ี “ควรไดร้บัความชว่ยเหลอืและสง่เสรมิทัง้ในดา้นเทคนิคการบรหิารจดัการและการเงนิจากรฐั ตาม
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535” 4 สว่นธญัญา สนทิวงศ ์
ณ อยธุยา นัน้ แมจ้ะเริม่ “มอง” ปญัหาจาก “มมุ” มหภาควา่ 

การพฒันาตามแนวทางทีภ่าครฐัดาํเนินมากค็อื การนําเอาทรพัยากรออกมาใช้
ประโยชน์ใหม้ากทีส่ดุ โดยมกัจะขาดความเขา้ใจถงึความสมัพนัธข์องระบบ
นิเวศวทิยาและความสมัพนัธท์ีม่นุษยแ์ละธรรมชาตติอ้งพึง่พาอาศยักนั ผลจงึเกดิ
เป็นปรากฏการณ์ใหเ้หน็กนัอยูใ่นปจัจุบนั คอื การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติ
อยา่งเฉยีบพลนั และการเปลีย่นแปลงไปของระบบนิเวศวทิยาอยา่งรนุแรง 5 

 หากเมือ่กลา่วใหถ้งึทีส่ดุแลว้ ธญัญากเ็สนอทางออกทีไ่มแ่ตกต่างจากนติยานกั นัน่คอืการ 
“ผลกัภาระ” กลบัคนืไปใหผู้ห้ญงิ นบัตัง้แต่ ผูห้ญงิจะตอ้งมคีวามรูใ้นการเลอืกซือ้เครือ่งอุปโภค เชน่ 
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สบู ่ แชมพ ู น้ํายาทาํความสะอาดหอ้งน้ํา ทีท่าํลายสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ ไปจนกระทัง่ถงึการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในชวีติประจาํวนั เชน่ เชด็จานชามใหเ้กลีย้งกอ่นลา้ง ปิดฝกับวัขณะฟอกสบู ่
หรอืหลกีเลีย่งการใชโ้ฟม เป็นตน้ 
 แนวคดิในลกัษณะดงักลา่วนี้ปรากฏใหเ้หน็ในวาทกรรมวา่ดว้ยผูห้ญงิกบัสิง่แวดลอ้มใน
ระดบัชาตดิว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทสรปุของนโยบายและแผนงานหลกัสตรรีะยะยาว (พ.ศ.2535 – 
2554) ไดร้ะบุวา่สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้มดีงัต่อไปน้ีคอื 

  1) สตรยีงัไมไ่ดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของตน และในการทาํหน้าทีท่ีม่ ี
อทิธพิลต่อสมาชกิในครอบครวั ชมุชน ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม เชน่ ความสะอาด 
และการประหยดัการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิเชน่ น้ํา และพลงังาน เป็นตน้ 
  2) สตรไีมไ่ดร้บัความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน 
การใชส้ารเคมแีละสารพษิทัง้ในบา้นและในอาชพี อนัจะมผีลตอ่สขุภาพ6 

 “ผูห้ญงิผดิอกีแลว้หรอืนี่?” ในมติขิองความรนุแรงทางเพศมกัจะเป็นทีเ่ขา้ใจกนัวา่ การที่
ผูห้ญงินุ่งกระโปรงสัน้หรอืเดนิคนเดยีวในทีเ่ปลีย่ว คอื ทีม่าของปญัหาการขม่ขนื น้อยครัง้เหลอืเกนิ
ทีล่กูศรจะยอ้นกลบัไปตัง้คาํถามวา่ เกดิความผดิพลาดอะไรในเนื้อหาและแบบแผนความสมัพนัธ์
ระหวา่งชาย-หญงิทีด่าํรงอยูใ่นปจัจุบนั เหตุใดสงัคมจงึขาดความปลอดภยัไรห้ลกัประกนัจนผูห้ญงิ
และเดก็ถกูขม่ขนื ทบุต ีทาํรา้ยอยา่งงา่ยดายทัง้ในครอบครวั ในสงัคม และสงคราม 
 ดเูหมอืนวา่ ความเขา้ใจในมติผิูห้ญงิกบัสิง่แวดลอ้มกม็ไิดแ้ตกต่างออกไปมากนกั ผูห้ญงิ 
“ถกูวเิคราะห"์ วา่ขาดความรู ้ ความเขา้ใจในเรือ่งการใชส้ารเคม ี อกีทัง้ยงัขาดความตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของตนในการทาํหน้าทีท่ีม่อีทิธพิลต่อคนรอบขา้งในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ลกูศรชีม้าที ่
“ผูห้ญงิ” แทนการตัง้ขอ้สงัเกตตอ่ความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิระหวา่งรฐักบับรรษทัขา้มชาตผิูผ้ลติและ
สง่ออกสารพษิ และการตัง้คาํถามต่อระบบเศรษฐกจิและโครงสรา้งอาํนาจรฐัทีเ่อือ้อาํนวยใหค้นสว่น
ขา้งน้อยเขา้ถงึและถอืครองกรรมสทิธิก์ารใชท้รพัยากรของคนสว่นขา้งมากอนัเป็นทีม่าของปญัหา
สภาวะแวดลอ้มและความขดัแยง้อนัรนุแรงในสงัคม 
 (ไม)่ เป็นทีน่่าประหลาดใจวา่ใน “มมุ” ที ่ “มอง” ผา่นเอกสารระดบัประเทศฉบบันี้ไมม่ภีาพ
ของพีส่ะอิง้ ไถวสนิธุ ์ หญงิวยัตน้สีส่บิ แหง่บา้นโคกสมบรูณ์ ตาํบลคาํพอุง อาํเภอโพธิช์ยั จงัหวดั
รอ้ยเอด็ ผูนํ้าพาชาวบา้นกอบกู ้ ฟ้ืนฟู พทิกัษ์รกัษาปา่ดงแมเ่ผดไวใ้หล้กูหลาน ไมม่ตีาํนานของมยิะ 
หะหวา หญงิแมล่กูหา้ผูเ้รยีนรูถ้งึความซบัซอ้นของระบบนิเวศชายฝ ัง่จากการเขา้รว่มเป็นหวัแรง
อนุรกัษ์หญา้ทะเล จนความสมบรูณ์และปลาพะยนูทีส่ญูหายไปเกอืบสีส่บิปี กลบัคนืมาสูห่าดเจา้
ไหม-ทะเลหน้าบา้นของเธออกีครัง้หนึ่ง 

ปญัหาของผูห้ญงิจะถกูอธบิายดว้ยแนวคดิแบบ “ผูช้าย (เป็นใหญ)่” ไปอกีนานสกัเพยีง
ไหน? ยิง่ไปกวา่นัน้ในมติผิูห้ญงิและสิง่แวดลอ้ม ประเดน็ทีค่วรแกก่ารตัง้ขอ้สงัเกตมากทีส่ดุกค็อื 
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การทีป่ญัหาของผูห้ญงิสว่นขา้งมาก (อ่านวา่—ผูห้ญงิยากจน) “ไมถ่กูนําเสนอ” หรอือกีนยัหนึ่ง ถกู
ทาํใหเ้ลอืนหาย (ไมว่า่จะจงใจหรอืไมจ่งใจกต็าม) ไปจากการวเิคราะหว์จิารณ์ของแวดวงวชิาการ
ดา้นสตรไีปไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์
 ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีผู่ห้ญงิสว่นขา้งมากในประเทศนี้เผชญิหน้าคอือะไร? หากพจิารณาจาก
ถอ้ยแถลงของเวทผีูห้ญงิไทยกลุ่มรากหญ้า ในโอกาสการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยเรือ่งสตร ีครัง้ที ่4 
ณ กรุงปกักิง่ ประเทศจนี ในปี พ.ศ. 2538 ผูห้ญงิระดบัพืน้ฐานทีสุ่ดของสงัคมเรยีกรอ้งวา่ “รฐัต้อง
ออกกฎหมายรบัรองสิทธิในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน”7 
กล่าวอย่างเป็นรปูธรรมกคื็อ “สิทธิในท่ีทาํกิน” กลายเป็นประเดน็ความเป็นความตายของ
ผู้หญิงหลายล้านคนเสียย่ิงกว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกน้ํายาล้างจานย่ีห้อไหนหรือสบู่สี
อะไร? 
 งานวจิยัชิน้นี้ จงึเป็นความพยายามทีจ่ะอธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งผูห้ญงิกบั
สิง่แวดลอ้มในระดบัมหภาค แทนการผลกัภาระหรอืโยนความผดิใหก้บัผูห้ญงิ ลกูศรจะยอ้นกลบัไป
ตัง้คาํถามกบัโครงสรา้งของสงัคมทีผ่ลกัดนัใหผู้ห้ญงิไมเ่พยีงแต่ตอ้งรบัภาระในครวัเรอืน หากยงัตอ้ง
กา้วขึน้มาอยูแ่ถวหน้า ทอดรา่งปกปกัรกัษาความอุดมสมบรูณ์ของแผน่ดนิไวด้ว้ยเลอืดเน้ือและชวีติ
ของเธอเอง โดยจะเริม่จากการทบทวนประเดน็ปญัหารปูธรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีผู่ห้ญงิรากหญา้
หลายคนเผชญิอยู ่(ในชว่งปีอนัเกีย่วเน่ืองกบัการประชมุสตรโีลกครัง้ที ่4) 
 
ความเป็นจรงิของสิง่แวดลอ้มไทย 
 
ตาํนานจากแกง่เสอืเตน้ 

กลางฤดรูอ้นประมาณเดอืนเมษายน เป็นชว่งทีพ่วกหนูและเดก็ๆมคีวามสขุ เพราะชว่งนัน้
น้ําแมน้ํ่ายมจะใสมาก และเป็นสถานทีท่ีส่งบ พรอ้มกบัเป็นสวนสนุกใหพ้วกหนูเลน่ บรเิวณ
นี้เป็นสวนสนุกทีเ่กา่ แต่มเีรือ่งใหม่ๆ ...มากมาย.. 

 
อกีฟากหน่ึงของแมน้ํ่ายม มตีน้ไคร ้ตน้หนามยกัษ์ มทีรายนุ่มๆ และละเอยีดอยูม่าก มหีอย 
มปีลา มกีุง้ ถา้หวิกแ็บง่หน้าทีก่นัไปหาฟืน บางคนหาหอย หาปลา หากุง้ นํามาใสต่อง แลว้
ต่อจากนัน้นําไปหมกในทราย ไมต่อ้งไปซือ้หาอาหารกระป๋องมาตุนไว ้ พวกหนูกม็อีาหาร
อรอ่ยและสดกนิกนั นอกจากจะมหีอย มปีลา มกีุง้แลว้ พวกหนูยงัชว่ยกนัหาเหด็ไครท้ีอ่อก
อยูต่ามโคนตน้ไคร ้
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บางครัง้กห็าเหด็ไมไ่ด ้กไ็ปหาผกัตามรมิน้ํามาประกอบอาหารแทน เชน่ ผกับุง้ ผกัแวน่ ผกั
ตาํลงึ ผกัสลดิ ผกัแสว่... 

 
หลงัจากพวกหนูเล่นน้ํากนัเสรจ็แลว้กไ็ปเรยีน เรยีนกบัปา่ เรยีนกบัเพือ่นดว้ยกนั เดนิไปใน
ปา่ใหญ่ หาผกัผลไมใ้นปา่มากนิกนั ใครรูจ้กัผกัผลไมก้ม็าใหเ้พือ่นๆด ู นําความรูม้า
แลกเปลีย่นกนั 

 
การเดนิทางไปเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆของพวกหนูนัน้ มกัจะหวิกนัอยูบ่อ่ยๆ เวลาหวิในปา่กม็ี
อาหารกนิกนัอกีแหละคะ่ ฤดรูอ้นเป็นชว่งของผลไมก้ค็อื มะมว่ง... 

 
สว่นฤดอูื่นพวกหนูกม็กัหาอะไรมากนิกนัอกี เชน่ มะขามป้อม มะลืน่ มะไฟ มะเคาะ มะเมา่ 
พทุราปา่ มะขาม มะคา่ ฯลฯ... 
 
นอกจากจะมผีลไมแ้ลว้ จะมหีน่อไมแ้ละผกัอกีเยอะแยะ หากนัไดม้าก เชน่ ผกัหวาน ผกัหม 
ผกัผปีูย่า่ ผกัจุม่ปา่ ดอกกา้น ใบมะตมู สว่นจาํพวกเหด็กม็ ี เชน่ เหด็ถอบ เหด็ลม เหด็ไข ่
เหด็เหลอืง เหด็โคน เหด็ถ่าน เหด็หหูนู เหด็ถัว่เหลอืง เหด็ขมิน้ เหด็น้ําหมาก...เหด็น้ําผึง้ 
เหด็ไขน่ก... 

 
การเดนิทางของพวกหนูใชว่า่จะมอียูเ่ทา่นี้ หรอืจบลง การเดนิทางเรยีนรูข้องพวกหนูยงัคง
มอียูทุ่กวนักบัสายน้ําลาํธารในปา่ใหญ่ ถา้ไมถ่กูทาํลายดว้ยเขือ่นหรอืนายทนุ 

 
ชาวบา้นมกัจะถกูกลา่วหาอยูเ่สมอวา่ตดัไมท้าํลายปา่ ใชไ้มอ้ยา่งฟุม่เฟือย หนูอยากจะถาม
และบอกตอ่ไปวา่ ชาวบา้นตดัไมม้าสรา้งบา้นเพือ่เป็นหลกัเป็นฐานใหก้บัครอบครวัและ
ไมไ่ดนํ้าไปขาย จะฟุม่เฟือยไดอ้ยา่งไร... 

 
ลาํพงัชาวบา้นเองคงไมม่อีาํนาจหรอืเสน้สายถงึขนาดลกัลอบสง่ไมผ้า่นจุดตรวจไมไ้ด ้ ทา่น
คดิดสูคิะวา่ชาวบา้นจะทาํไดถ้งึขนาดนัน้เชยีวหรอื... 

 
การเรยีนรูใ้นโรงเรยีนนัน้ แตกต่างจากการเรยีนรูข้องพวกหนูมาก การเรยีนรูข้องพวกหนู
นัน้มอีสิระทางใจ ทางกาย และความคดิอยูต่ลอดเวลา เดก็ๆ ตอ้งการอสิรภาพ ตอ้งการ
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ความยตุธิรรม หนูอยากใหท้กุคนใหค้วามยตุธิรรมและความเป็นอสิระกบัเดก็ๆ ปา่ไม ้              
สตัวป์า่ ตน้ไมบ้า้งนะคะ 

  
                                                                    อพัพกิา สะเอยีบคง 8 
 
 เมือ่เดก็หญงิอพัพกิา สะเอยีบคง วางดนิสอลง เธอคงหารูไ้มว่า่ขอ้เขยีนของเธอนัน้มสีถานะ
มากกวา่เรยีงความธรรมดาๆ เสยีแลว้ ขอ้เขยีนของเดก็หญงิมาจากบา้นดอนชยั ตาํบลสะเอยีบ 
อาํเภอสอง จงัหวดัแพร ่ ชิน้นี้ มเิพยีงแต่มคีวามหมายในฐานะบทบนัทกึวา่ดว้ยทรพัยากรทาง
พนัธกุรรมอนัหลากหลายในละแวกบา้นเกดิของเธอรมิฝ ัง่แมน้ํ่ายม หากยงัเป็นอนุทนิทาง
ประวตัศิาสตรช์ิน้สาํคญัทีบ่อกเลา่ถงึวถิชีวีติงดงามของผูค้นธรรมดาสามญัทีเ่สือ่มสญูไปอยา่งไมอ่าจ
หวนคนืกลบั เนื่องจากการกอ่สรา้งเขือ่นแกง่เสอืเตน้ บรเิวณรอยต่อระหวา่งจงัหวดัแพรแ่ละพะเยา 
ซึง่จะทาํใหห้มูบ่า้นนบัสบิและปา่สกัทองผนืสดุทา้ยของประเทศจมลงอยูใ่ตน้ํ้า 
 พรุง่นี้ อพัพกิา จะไปไหน? “ลอ่งใต”้ ไปขายตวัทีห่าดใหญ่ หรอื “บา่ยหน้าเขา้กรงุเทพฯ ไป
ตายเอาดาบหน้า” เหมอืนแมแ่ต๋ว หรอืนางสขุ กณัหา ทีส่ญูทกุอยา่งในปา่ทามใหเ้ขือ่นราษไีศล9หรอื
จะตอ้งยา้ยขึน้เหนอืไปทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมลาํพนู สดูสารพษิและเป็นศพรายตอ่ไปหลงัจาก 
14 ศพแรก ทีท่างการนิคมใหค้าํอธบิายวา่ “สิน้ชวีติดว้ยโรคเอดส ์มใิชโ่รคทีเ่กดิจากการทาํงาน”10 
 ถา้อพัพกิาพอจะมโีชคทีไ่ดม้ชีวีติรอดจากสารพษิและมโีอกาสไดเ้ป็นแมข่องเดก็ผูห้ญงิตวั
เลก็ๆ อยา่งทีค่ร ัง้หนึ่งเธอเคยเป็น ลกูสาวของอพัพกิากจ็ะเตบิโตขึน้ ทา่มกลางปลอ่งควนัโรงงาน
แทนสายลมรืน่รมิฝ ัง่แมน้ํ่ายมทีแ่มข่องเธอเคยกม้ๆเงยๆ เกบ็เหด็ไคร ้ เหด็ไข ่ เหด็ลม เหด็เหลอืง 
เหด็น้ําหมาก เหด็น้ําผึง้ ฯลฯ 
 แต่กระนัน้กต็าม อพัพกิายงัโชคดหีนกัหนา-ทีอ่ยา่งน้อยยงัมภีาพงามแหง่ความหลงัรมิฝ ัง่
แมน้ํ่ายมใหร้าํลกึถงึ-เมือ่เทยีบกบัพงษ์ธร หนูน้อยอาย ุ1 ขวบ กบั 1 เดอืนทีพ่อเริม่จาํความไดก้ต็อ้ง
ไปเกาะกรงเหลก็รอดดูนมแม1่1  
 แมข่องพงษธ์ร ชือ่นางปยุ ดวงคาํ หญงิลกูสี ่ สามตีดิเหลา้งอมแงมจนเป็นโรคประสาท ถกู
จบัพรอ้มเพือ่นบา้นอกีสีค่น ในขอ้หาบุกรกุทีด่นิสาธารณประโยชน์ นัน่คอื บรเิวณรมิหว้ยสาํราญ
ระหวา่งสะพานขาวกบัสะพานดาํ ในอาํเภอเมอืงศรสีะเกษ ทีค่รอบครวันี้ไดอ้ยูอ่าศยัมาเกอืบยีส่บิปี
แลว้ ไลเ่ลีย่กบัทีแ่มพ่งษ์ธรถกูจบันัน้ “กระทรวงเกษตรไลแ่จกเอกสารสทิธิป์ฏริปูทีด่นิใหก้บั 10 
ตระกลูเศรษฐภีเูกต็หลายสบิลา้น “ ‘สเุทพ’ อา้งเขา้หลกัเกณฑ”์12 
 นี่คอื ภาพบางภาพของสถานการณ์สิง่แวดลอ้มไทย ในราวเดอืนพฤศจกิายน ปี 2537 เดอืน
เดยีวกบัทีม่กีารจดัประชมุ “เวทหีญงิไทยกลุม่รากหญา้” ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย ทีม่ผีูห้ญงิ
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กวา่ 300 คนจากทัว่ประเทศ จากออ้มน้อย ออ้มใหญ่ หาดเจา้ไหม เกาะลบิง ดงแมเ่ผด สนามชยั
เขต และอํานาจเจรญิ มานัง่ลอ้มวงจบัเขา่คยุกนั เพือ่เตรยีมการไปประชมุสตรโีลกทีป่กักิง่ 
 ภาพความเป็นจรงิขา้งตน้บอกเราวา่ สถานการณ์ความขดัแยง้เพือ่แยง่ชงิดนิ น้ํา ปา่ ทะเล 
ระหวา่งผูไ้ดร้บัผลประโยชน์และผูส้ญูเสยีผลประโยชน์ยงัดาํเนินต่อไปอยา่งเขม้ขน้ในทัว่ทกุหวั
ระแหงของประเทศ ไมว่า่จะเป็นสายบุร ีสยีดั สชีงั สคีิว้ หรอืวงัสะพงุ และบา้นครวั 
 ปรากฏการณ์ของปญัหาสิง่แวดลอ้มแต่ละปญัหา ในแตล่ะภมูภิาค อาจจะมรีายละเอยีดที่
แตกต่างกนั แตเ่มือ่พจิารณาใหถ้งึทีส่ดุแลว้ ดเูหมอืนวา่ปญัหาวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มเกอืบทุกปญัหา
เป็นผลพวงหรอือาการของโรค ซึง่มรีากเหงา้มามาจากแหล่งเดยีว นัน่คอื “นโยบายของรฐั” หลาย
ชดุทีผ่า่นมาทีเ่รง่รดัผลกัดนัการพฒันาในรปูของการสรา้งเขือ่นเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า การปลกูปา่ 
ยคูาลปิตสั และการสง่เสรมิอุตสาหกรรมเพือ่การสง่ออก หรอืทีเ่รยีกโดยรวมๆ วา่ “การพฒันา
ประเทศ” นัน่เอง 
 อยา่งไรกต็าม ในทา่มกลาง ความสญูเสยี ความผนัแปร ความเหลือ่มลํ้าในการเขา้ถงึ
ทรพัยากร และความไมเ่ทา่เทยีมในการกระจายรายได ้ บุคคลระดบัผูนํ้าของประเทศ กย็งัมุง่หน้าที่
กา้วเดนิบนเสน้ทางน้ีต่อไป อาท ินายชวน หลกีภยั นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ (ธนัวาคม 2537) ตอบ
คาํถามผูส้ ือ่ขา่วถงึการแกป้ญัหาการกระจายรายไดว้า่ 

 มวีธิเีดยีว คอื การลดอาชพีการเกษตรของคนในชาตลิงจาก 60 % ใหเ้หลอื 5 -6 % 
ทีเ่หลอืเป็นภาคอุตสาหกรรมทัง้หมด เหลอืเพยีงภาคเกษตรกรรมทีจ่าํเป็นไวใ้นยาม
วกิฤตโดยรฐับาลสนบัสนุน...ซึง่จะเป็นการนํารายไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมมา
ชว่ยเหลอืกลุม่เกษตร...เหมอืนประเทศญีปุ่น่13 [นอกจากน้ีแลว้ยงั]...ตอ้งสรา้งงานให้
เกดิขึน้มาก...สรา้งงานภาคอุตสาหกรรมใหก้ระจายไปสูช่นบทจะเป็นตวัหนึ่งทีด่งึลกู
ของเกษตรกรออกมาทาํงานภาคอุตสาหกรรมมากขึน้14 

 ในขณะทีก่ลุม่ผูกุ้มบงัเหยีนของประเทศยงักา้วเดนิไปบนหนทางแหง่ความพลาดพลัง้อยา่ง
ไมท่บทวนหวนคดิ ผูห้ญงิรากหญา้ – ผูค้นกลุม่แรกสดุทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากกระแสการ
พฒันาของรฐับาลในรปูการณ์ต่างๆ เดนิสวนทางกลบัมาแลว้ 
 ผูห้ญงิ ผูจ้า่ยราคาของการพฒันาดว้ยปา่ไม ้ สายธารน้ําหน้าบา้น และชวีติของเธอเอง
พยายามดิน้รนหาทางออกจากบว่งแรว้ของความเป็นอาณานคิมทัง้ทางเศรษฐกจิและความคดิอยา่ง
มุง่มัน่ 
 “ไมม่น้ํีา ไมม่ปีลา แลว้วนัขา้งหน้าลกูหลานจะเอาอะไรกนิกนั” ดว้ยเหตุผลงา่ยๆ ทีเ่ป็น
เหตุผลของชวีติเชน่นี้แหละ ทีนํ่าพาใหแ้มส่มปอง แมเ่จรญิ อดตีชาวประมงและแมบ่า้น “ธรรมดาๆ” 
ปกัหลกักราํแดดฝนต่อสูบ้นหวังานเขือ่นปากมลูอยูเ่กอืบคอ่นปี  
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 “แมพ่ีต่ายไปแลว้ เอาคนืไมไ่ด ้แต่ปา่เสือ่มโทรมนี่ยงัพอเอาคนืได ้ไมม่ปีา่ แลว้ลกูพีจ่ะไปหา
หน่อไม ้หาเหด็ทีไ่หน” คดิไดด้งัน้ีแลว้ พีส่ะอิง้ แมห่ญงิแหง่ดงแมเ่ผด กฝ็ากลกูชาย 2 คน วยัประถม
ไวก้บัคนใกลช้ดิทีเ่ธอเรยีกอยา่งเอน็ดวูา่ “ตาเฒา่อยูเ่ฮอืน” ใหช้ว่ยดแูล สว่นตวัเธอกเ็ดนิขึน้ลงศาลา
กลาง ขึน้ลอ่งทาํเนยีบรฐับาล เจรจาเรือ่งสทิธทิีด่นิทาํกนิของชาวบา้น พรอ้มๆกบัผลกัดนังาน
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู รว่มกบัชาวบา้นในโครงการคนรกัปา่พฒันาตน้น้ําดงแมเ่ผด 
 และเมือ่แมห่ญงิไทยกลุม่รากหญา้จากหลายหยอ่มไดม้าพบปะกนัเป็นครัง้แรกในเวที
หญงิไทยกลุ่มรากหญา้ เพือ่เตรยีมการไปประชมุระดบัโลกวา่ดว้ยเรือ่งสตร ี ครัง้ที ่ 4 ณ กรงุปกักิง่ 
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2537 ขอ้สรปุเอกฉนัทจ์ากการประชมุในเวทสีิง่แวดลอ้ม ซึง่กลายเป็นคาํขวญั
ประจาํงานในครัง้นัน้ คอื “ห้ามรฐัพฒันาโดยพลการ” ซึง่ต่อมาไดข้ยายเป็นขอ้เรยีกรอ้ง 2 ขอ้ ต่อ
รฐับาลและต่อการประชมุระดบัโลกวา่ดว้ยเรือ่งสตรคีรัง้ที ่4 วา่ 

1. รฐัตอ้งยตุแิผนการพฒันาประเทศทีม่ผีลกระทบทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ตอ้งหนัทศิทางการพฒันาไปทีก่ารพึง่ตนเองบนรากฐานของภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ 

2. รฐัตอ้งออกกฎหมายรบัรองสทิธใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
ชมุชน15 

  
 ในขณะทีใ่นโลกเศรษฐกจิมชีอ่งวา่งอนัใหญ่หลวงระหวา่งคนมัง่มกีบัคนยากไร ้ ในโลก
วชิาการกม็ชีอ่งวา่งอนักวา้งไกลระหวา่งงานศกึษาเรือ่งผูห้ญงิกบัสิง่แวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่ป็น
จรงิรว่มสมยัในยุคโลกาภวิตัน์ทีส่ภาวะแวดลอ้มกาํลงัอยูใ่นสภาพน่าวติกนี้ ผูห้ญงิทัง้ในเมอืงและใน
ชนบทจาํนวนไมน้่อยมเิพยีงแต่ทาํหน้าทีใ่นครวัเรอืนตามประเพณดีัง้เดมิเทา่นัน้ หากยงัลุกขึน้มา
แบกรบับทบาททางประวตัศิาสตรใ์นฐานะนกัต่อสู ้ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการจดัการทรพัยากรของ
ชมุชน อนัจะชว่ยธาํรงไวซ้ึง่ดลุยภาพของสิง่แวดลอ้มและธรรมชาตพิรอ้มกนัไปดว้ย 
 มกัจะมกีารพดูกนัซํ้าแลว้ซํ้าเลา่วา่ ในยามวกิฤต “อนาคตของชวีติและสิง่แวดลอ้มมกัจะฝาก
ไวใ้นกาํมอืของผูห้ญงิ” – ดเูหมอืนวา่คาํกลา่วนัน้จะยงัเป็นจรงิอยูเ่สมอ คาํถามกค็อื แลว้เราจะฟงั 
“เสยีง” ผูห้ญงิกนัอยา่งไร มรรควธิปีระวตัศิาสตรจ์ากการบอกเลา่ในแนวสตรนีิยมจะพอมคีาํตอบให้
ปญัหาอนัสาํคญัยิง่นี้อยา่งไร เป็นประเดน็ทีจ่ะนําเสนอในบทตอ่ไป  
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                                                                      2 
                 เรียนรูท่ี้จะ “ฟัง” ผา่น มรรควิธีประวติัศาสตรจ์ากการบอกเล่า 

    
...เรามองไมเ่หน็ผูท้ีอ่ยูใ่นความมดื 

เพราะชวีติ การทาํงาน และการต่อสูข้องผูห้ญงิมไิดร้บัการบนัทกึไวใ้น
ประวตัศิาสตร ์ หรอืแมแ้ต่ในวงการศกึษาคน้ควา้วจิยักต็าม ผูห้ญงิจงึเป็นเพยีง “ผู้
ถกูซ่อน” ไวใ้นประวตัศิาสตร ์ ดงันัน้ กแ็น่นอนทีผู่ศ้กึษาประวตัศิาสตรย์อ่มจะไม่
สามารถมองเหน็ผูท้ีอ่ยูใ่นความมดื และเมือ่ผูห้ญงิตอ้งการจะบนัทกึและสรา้ง
ประวตัศิาสตรข์องชวีติการทาํงาน การตอ่สูข้องผูห้ญงิขึน้มาบา้ง ศาสตรข์องการ
คน้ควา้วจิยัเกีย่วกบัผูห้ญงิกย็งัเป็นศาสตรท์ีพ่ฒันามาภายใตส้ิง่แวดลอ้มทางสงัคม
ทีม่ผีูช้ายเป็นศนูยก์ลาง การศกึษาคน้ควา้วจิยัเกีย่วกบัผูห้ญงิ จงึตอ้งเริม่ตน้ตัง้
ปญัหากนัทีศ่าสตรแ์หง่วธิกีารของการศกึษาคน้ควา้วจิยัเลยทเีดยีว กอ่นทีจ่ะนําเอา
ศาสตรแ์หง่วธิกีารนัน้ๆ ไปใชใ้นการศกึษาคน้ควา้วจิยัใดๆ1 

 ดว้ยความตระหนกัวา่ผูห้ญงิเป็นผูถ้กู ‘ซุกซอ่น’ ไวใ้นประวตัศิาสตร ์ ภารกจิสาํคญัประการ
หนึ่งของขบวนการเคลือ่นไหวแนวสตรนียิม จงึใหค้วามสาํคญักบัการ ‘ฉายแสงไปไปสูค่วามมดื’ 
โดยกระบวนการบนัทกึชวีประวตั ิ (biographize) ของผูห้ญงิ ผา่นปากคาํของผูห้ญงิเอง ดว้ยมรรค
วธิทีีเ่รยีกวา่ประวตัศิาสตรจ์ากการบอกเลา่2 ในสหรฐัอเมรกิาในชว่งทศวรรษ 1970s ความตืน่ตวัใน
การรเิริม่ผลกัดนัโครงการประวตัศิาสตรจ์ากการบอกเลา่ของผูห้ญงิดาํเนินไปอยา่งคกึคกั ทัง้โดยการ
สง่เสรมิของรฐับาลและการรเิริม่ของปจัเจกบคุคล อาท ิ The Washington Women Heritage 
Project เป็นโครงการในระดบัมลรฐัทีไ่ดร้บัความสนบัสนุนอยา่งเขม้แขง็จาก The National 
Endowment for the Humanities และ The Washington Commission for the Humanities ซึง่
ผลกัดนัใหม้กีารประชมุเชงิปฏบิตักิารทางการศกึษา (workshop) เพือ่ผลตินิทรรศการเคลือ่นที ่ทีจ่ะ
รวบรวมเนื้อหามาจากการบนัทกึชวีติของผูห้ญงิผา่นการสมัภาษณ์และภาพถ่าย โดยขัน้ตอนแรก
ของโครงการน้ีเริม่จาก การเปิดฝึกอบรมในพืน้ทีต่า่งๆ ทัว่ทัง้มลรฐัใหแ้กผู่ท้ ีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็นนกั
สมัภาษณ์ของโครงการ ไดเ้รยีนรูข้อ้มลูเกีย่วกบัวสัดอุุปกรณ์ การใชเ้ครือ่งบนัทกึเสยีง เทคนิคการ 
 
 
 
 
สมัภาษณ์ ไปจนกระทัง่ถงึมมุมองและหวัขอ้ใหม่ๆ  ทีก่าํลงัถกเถยีงกนั ในแวดวงวชิาการ
ประวตัศิาสตรผ์ูห้ญงิ เมือ่การอบรมสิน้สดุลง นกัสมัภาษณ์มอืใหมก่จ็ะไดร้บัคูม่อืการปฏบิตังิาน ซึง่
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แน่นอนเหลอืเกนิวา่จะตอ้งม ี “Topical Guide for Oral History Interview with Woman” ของเชอร์
นา กลกั (Shena Gluck)3 รวมอยูด่ว้ย4 
 เป็นทีน่่าสนใจวา่ แมจ้ะหลายปีผา่นไปหลงัจากโครงการวจิยัสิน้สดุลง แคทอรนี แอนเดอร์
สนั (Kathryn Anderson) หน่ึงในทมีงานวจิยัในโครงการดงักลา่ว ซึง่รบัผดิชอบคน้ควา้บทบาทของ
ผูห้ญงิในชมุชนทีป่ระกอบอาชพีทาํฟารม์ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของมลรฐัวอชงิตนั ได้
ยอ้นกลบัไปทบทวนงานทีท่าํมาแลว้พบวา่ การทีเ่ธอมุง่แต่จะ “ผลติ” เน้ือหาสาระของนทิรรศการที่
ทรงพลงั หรอื (พดูอยา่งเป็นรปูธรรมคอื) การเขยีนอธบิายประสบการณ์ของผูห้ญงิผา่นภาพ
กจิกรรมต่างๆ (ทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณ์คนละไมเ่กนิ 3 ชัว่โมง) ใหก้ระชบั ชดัเจน ครอบคลุม 
ครบถว้น และเสรจ็ทนัภายในกรอบเวลาของโครงการทีก่าํหนดไวน้ัน้ สิง่ทีส่ญูเสยีไปกค็อื “โอกาสที่
จะไดร้บัฟงัหญงิทาํฟารม์เหล่านัน้ทบทวนเรือ่งทีเ่ลา่แลว้หรอือธบิายประเดน็ต่างๆใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
ดว้ยถอ้ยคาํและภาษาของเธอเอง”5 หรอืกลา่วอกีนยัหนึ่งกค็อื  การใชว้ธิสีมัภาษณ์แบบซกัไซเ้พือ่หา
ขอ้เทจ็จรงิและสบืเสาะเจาะไชความเป็นไปของเหตุการณ์ตา่งๆ วา่ “เกดิอะไรขึน้และเกดิขึน้อยา่งไร
นัน้ ทาํใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์ขาดโอกาสทีจ่ะถ่ายทอดโยงใยความรูส้กึอนัซบัซอ้นและความยอ้นแยง้ทีอ่ยู่
เบือ้งหลงัเรือ่งราวอนัคุน้เคย”6 
 ความตระหนกัในความสญูเสยีดงักล่าว ทาํให ้ แอนเดอรส์นั และ ดานา ซ.ีแจ๊ค (Dana C. 
Jack) รว่มกนัเขยีนบทความสาํคญั “Learning to Listen : Interview Techniques and Analysis” 
โดยไมเ่พยีงแต่เสนอให ้ “หยดุถาม” คาํถามเดด็ๆ ซึง่เชือ่กนัวา่จะขดุคุย้ใหเ้หน็ขอ้มลูใหมเ่กีย่วกบั
ชวีติและกจิกรรมของผูห้ญงิออกมาได ้ หากยงัเรยีกรอ้งใหผู้ว้จิยัเรยีนรูท้ีจ่ะ “สมัภาษณ์ด้วยการ
ฟัง” ฟงั (ทัง้เสยีงดงัและ) เสยีงเงยีบ ฟงัความเหน็ทีผู่เ้ลา่ประเมนิตวัเอง (self – evaluative 
comment ) ฟงัขอ้ความทีต่ามมา (meta - statements) และเหนอือื่นใดคอืฟงัตรรกะของเรือ่งเลา่
นัน้ๆ7 
 แอนเดอรส์นัชีว้า่ การสมัภาษณ์โดยมรรควธิปีระวตัศิาสตรจ์ากการบอกเล่า ไมเ่พยีงแตเ่ป็น
เครือ่งมอือนัทรงพลงัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ ตอ่ประสบการณ์เกีย่วกบัตวัเองในโลก
ของผูห้ญงิเอง หากยงัชว่ยเผยใหเ้หน็มมุมองของผูห้ญงิทีถู่กกดทบั ดงัทีน่กัมานุษยวทิยาไดต้ัง้
ขอ้สงัเกตไวว้า่ ในสถานการณ์ทีค่วามสนใจและประสบการณ์ของผูห้ญงิไปกนัไมไ่ดก้บัคาํอธบิาย
ของผูช้าย เรือ่งเล่าของผูห้ญงิจงึมกัเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสองมมุมอง ทีท่ ัง้แยกขาดกนัและ
ขดัแยง้กนั นัน่คอื ดา้นหนึ่งคอืมมุมองทีถ่กูครอบงาํโดยวฒันธรรมปิตาธปิไตย สว่นอกีดา้นหนึ่งเป็น
ขอ้เทจ็จรงิทีร่บัรูไ้ดจ้ากประสบการณ์สว่นตวัของผูห้ญงิแต่ละคน “ดงันัน้หากใสใ่จทีจ่ะฟงัมมุมองของ
ผูห้ญงิอยา่งกระจ่างกระจะเราตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะฟงัในระบบสเตอรโิอ ทีไ่ดย้นิทัง้ชอ่งทีเ่งยีบและชอ่งที่
ดงั รวมทัง้ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งชอ่งทัง้สองดว้ย”8 
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 นอกจากนี้แลว้ยงัตอ้งตระหนกัวา่ การเขา้ถงึความเป็นองคป์ระธานของผูห้ญงิในสว่นทีเ่ป็น
ชอ่งทีเ่งยีบนัน้ เราจะตอ้งคน้หาวา่เรือ่งทีก่าํลงัสมัภาษณ์นัน้ใครเป็นเจา้ของ ใครเป็นผูต้คีวาม 
ภายใตก้รอบแนวคดิทฤษฎอีะไร ประสบการณ์ของผูเ้ลา่ถกูตคีวามอยา่งไร นกัวจิยัมทีศันคตแิบบ
ตัง้ใจรบัฟงั หรอืเพยีงแตต่อ้งการพสิจูน์ความคดิทีม่อียูเ่ดมิแลว้ กลา่วโดยสรปุ หลกัการสาํคญัในการ
สมัภาษณ์แบบเน้นการฟงัคอื ตอ้งใหค้วามใสใ่จกบัผูเ้ลา่มากกวา่หวัขอ้ทีเ่ราคดิไวล้ว่งหน้าแลว้”9 
ดงัที ่แอนเดอรส์นั ไดข้ยายความตอ่ไปวา่  

ถา้เราตอ้งการรูว้า่ผูห้ญงิรูส้กึอยา่งไรตอ่ชวีติ จะตอ้งเปิดพืน้ทีใ่หเ้ธอไดม้โีอกาสพดู
ถงึอารมณ์ ความรูส้กึ และประสบการณ์ของเธอเอง เมือ่เราเหน็ศกัยภาพทีรุ่ม่รวย
ในภาษาทีเ่ธอใชใ้นการอธบิายชวีติประจาํวนั กจ็ะตอ้งฉกฉวยโอกาสใหเ้ธอได้
อธบิายวา่ถอ้ยคาํทีพ่ดูออกมานัน้มคีวามหมายอยา่งไร 10 

 กลา่วโดยสรปุแลว้ สิง่ทีแ่อนเดอรส์นัตระหนกัหลงัจากการกลบัไปทบทวนพนิจิพเิคราะห์
โครงการสมัภาษณ์ทีท่าํมา คอืการไดค้น้พบวา่ 

 หลกัการสาํคญัของประวตัศิาสตรจ์ากการบอกเลา่ มใิชอ่ยูท่ ีก่ารขดุคน้หาชดุคาํถาม
ใหม่ๆ  หากอยูท่ ีก่ารจะตอ้งใสใ่จคน้หาประสบการณ์ มมุมอง ทีม่ลีกัษณะเฉพาะไม่
ซํ้าแบบกนัของผูห้ญงิ (แต่ละคน) และยงัตอ้งเจยีรนยัวธิกีารคน้ควา้ของเราใหแ้หลม
คมมากยิง่ขึน้ โดย (ฝึก) ฟงัระดบัต่างๆ ของการเลา่ทีผู่ถ้กูถามพยายามตอบสนอง
ต่อคาํถามดัง้เดมิ การจะทาํไดเ้ชน่นัน้ เราจะตอ้งฟงัการสมัภาษณ์ การตอบคาํถาม
และคาํถามทีเ่ราตัง้ในเชงิวพิากษ์ เราจะตอ้งไดย้นิสิง่ทีผู่ห้ญงิ [พยายาม] บอกเป็น
นยัๆ เสนอแนะ หรอืเอือ้นเอ่ยขึน้แลว้นิ่งไป เราตอ้งตคีวามเมือ่เกดิอาการชงกังนั 
เกดิภาวะไมส่บายใจหรอืไมส่ามารถทีจ่ะสือ่สารออกมาได ้ เราตอ้งพจิารณาวา่การ
สมัภาษณ์ของเราไดส้รา้งบรบิททีผู่ห้ญงิรูส้กึผอ่นคลายทีจ่ะสาํรวจความรูส้กึของ
ตวัเอง ทีจ่ะใหค้วามหมายต่อการกระทาํสรรพสิง่และเหตุการณ์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น
การสาํรวจพฤตกิรรมหรอืความรูส้กึทีม่าของความเป็นผูห้ญงิ หรอืการปลุกเรา้ให้
ผูห้ญงิไดอ้ธบิายสิง่ทีเ่ธอใหค้วามหมายดว้ยถอ้ยคาํของเธอเอง11 

 แต่กระนัน้กต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตวา่มคีวามแตกต่างอยา่งเหน็ไดช้ดัระหวา่งการสมัภาษณ์
ดว้ยมรรควธิปีระวตัศิาสตรจ์ากการบอกเลา่และการสมัภาษณ์ เพือ่การบาํบดัเยยีวยา แจ๊ค ซึง่เป็น
นกับาํบดั (therapist) กลุม่ผูป้ว่ยหญงิ ซึง่เป็นโรคซมึเศรา้และทนายความฝึกหดั พบวา่การใหค้วาม
ใสใ่จกบัภาษาและความหมายเฉพาะของคาํสาํคญัๆทีผู่ห้ญงิใชอ้ธบิายประสบการณ์ จะเปิดโอกาส
ใหเ้ราเขา้ใจวา่ผูห้ญงิตอ้งปรบัตวัอยา่งไรใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมชายเป็นใหญ่ทีด่าํรงอยู ่ อาท ิ “ใน
ความสมัพนัธร์ะหวา่งฉนักบัสาม ี ฉนัรูส้กึราวกบัวา่ยนือยูบ่นเปลอืกไข”่ หรอื “ฉนัตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะไม่
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ขยม่เรอื” ลว้นแลว้แต่แสดงใหเ้หน็ถงึทัง้การปฏบิตักิารและผลทีต่ัง้ใจจะไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้หรอื
ความไมล่งรอยใดๆ [ในความสมัพนัธ]์ ขึน้12 
 แจ๊คไดเ้สนอแนวทาง 3 ประการทีจ่ะชว่ยใหไ้มเ่กดิการตคีวามลว่งหน้า ตามแนวทางของ
ทฤษฎกีระแสหลกัและสามารถเขา้ใจผูเ้ลา่จากมมุมองของเธอเอง คอื หน่ึง จะตอ้งรบัฟงั ภาษาเชงิ
ศลีธรรม (moral language) ของผูเ้ลา่ อาท ิ “ฉนัรูส้กึฉนัเป็นคนไมเ่อาไหน...ฉนัพดูปด หลอกลวง 
เป็นคนใชไ้มไ่ดเ้ลยแหละ...”13 
 ขอ้ความทาํนองนี้ชว่ยเปิดพืน้ทีใ่หเ้ราไดส้าํรวจความสมัพนัธร์ะหวา่งมโนทศัน์เกีย่วกบั
ตวัเองของผูเ้ลา่และขอ้กาํหนดทางวฒันธรรมทีก่าํกบัอยู ่ การรบัฟงัภาษาศลีธรรมของผูห้ญงิที่
ซมึเศรา้หดหู ่ จงึฉายใหเ้หน็ทัง้กฎเกณฑส์งัคมทีใ่ชต้ดัสนิตวัเองและสาเหตุทีม่าของความสิน้หวงัที่
เกดิขึน้ สอง จะตอ้งใสใ่จในขอ้ความทีต่ามหลงัมา (meta - statements) ของผูพ้ดู มหีลายครัง้ใน
การสมัภาษณ์ทีจู่่ๆ  ผูใ้หส้มัภาษณ์หยดุเลา่กระทนัหนั มองยอ้นกลบั หรอืวพิากษ์วจิารณ์ความคดิ
บางอยา่งของตวัเองทีเ่พิง่จะพดูออกไป สิง่เหลา่นี้ลว้นเป็นสญัญะสาํคญัทีจ่ะชีใ้หเ้หน็วา่ ปจัเจก
บุคคลหนึ่งๆ ทบทวนตวัเองในกรอบคดิชดุใด ทัง้ยงัเป็นชอ่งทางทีจ่ะไดส้งัเกตวา่กระบวนการขดั
เกลาทางสงัคมในมติอิารมณ์ความรูส้กึใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทีแ่น่นอนหนึ่งๆนัน้เกดิขึน้ได้
อยา่งไร14 สาม จะตอ้งใสใ่จในตรรกะของเรือ่งเลา่ (logic of the narrative) การรบัฟงั การจดัเรยีง
ขอ้ความหลกัเกีย่วกบัประสบการณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ จะทาํใหเ้ขา้ใจทัง้ความเชือ่ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั 
และความคดิทีช่ีนํ้าการตคีวามประสบการณ์นัน้ๆ ดงักรณขีอง แอนนา ผูป้ว่ยดว้ยโรคซมึเศรา้ อาย ุ
54 ปี ซึง่เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลมา 2 ครัง้แลว้ เลา่วา่ 

 ฉนับอกกบัลกูสะใภว้า่ “ฉนัคดิวา่ฉนัเกดิมาเพือ่รบัใชค้นอื่น” [แต่...เอ๊ะ!] เราไมน่่าจะ
เกดิมาเพยีงเพือ่รบัใชค้นอืน่นะ เราตอ้งดแูลตวัเราเองดว้ย15 

 ตรรกะของเรือ่งเลา่ขา้งตน้นี้เป็นตวัอยา่งชีใ้หเ้หน็ภาวะความขดัแยง้ทีผู่ห้ญงิตอ้งรบัมอื
ระหวา่งบทบาทในอุดมคตกิบัชวีติทีเ่ป็นจรงิ ซึง่ยอ่มเป็นเรือ่งงา่ยเหลอืเกนิทีจ่ะกลา่วโทษวา่เป็น
ความลม้เหลวของตวัเองแทนการตระหนกัวา่เป็นความผดิพลาดของมมุมองทางสงัคมทีค่รอบงาํและ
กดทบัอยู1่6 
 ในทา้ยทีส่ดุ แจ๊ค ไดย้ํ้าวา่ นอกจากการรบัฟงัเจา้ของเรือ่งแลว้สิง่ทีผู่ส้มัภาษณ์ไมค่วรจะ
ละเลยคอืการจะตอ้งรบัฟงัตวัเองดว้ย (listening to ourselves) “ทัง้ยงัตอ้งเชือ่มัน่ในลางสงัหรณ์ 
หรอืความคดิความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ ในระหวา่งการฟงันัน้...[และ] หดัสงัเกตความอดึอดัคบัขอ้งสว่นตวั
ซึง่จะเป็นสญัญาณเตอืนใหว้อ่งไวต่อความขดัแยง้ระหวา่งสิง่ทีผู่ห้ญงิพดูกบัสิง่ทีเ่ธอรูส้กึจรงิๆ”17 
 ผูว้จิยัไดท้ดลองนําแนวทางของแอนเดอรส์นัและแจ๊คมาใชใ้นการ “ฟงั” เสยีงของสะอิง้ ไถว
สนิธ-์--ผูห้ญงิรากหญา้จากจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผูม้บีทบาทสาํคญัในการรกัษาปา่ไมห้ลงับา้นของเธอและ
แกนนําคนสาํคญัของขบวนการสิง่แวดลอ้มอสีาน ดงัจะไดนํ้าเสนอในตอนตอ่ไป 
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แมห่ญิงป่าไม้ : เร่ืองเล่าของหญิงรากหญ้าไทย 
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ในขบวนการส่ิงแวดล้อม 
 

สะอิง้ ไถวสนิธุ ์* : เลา่เรือ่ง 
สนิิทธ ์สทิธริกัษ์  : เรยีบเรยีง 

 
 

“จะใช้นามสกลุใครไม่สาํคญั ปัญหาใหญ่คือ...ขอให้มีท่ีทาํกิน” 
ผูห้ญงิชาวบา้นนุ่งผา้ถุงเกา่ๆ กระดาํกระดา่ง พาดผา้ขาวมา้ลายตาหมากรกุสมีว่งสลบัสขีาว

ดาํครํ่าครา่ทีไ่หลซ่า้ย ‘ฟนัธง’ ตอบเสยีงเขม้ คาํถามวา่ เมือ่แตง่งานแลว้ จะคงนามสกลุเดมิของ ‘พอ่’ 
ฝา่ยหญงิไวแ้ทนการเปลีย่นไปใชน้ามสกุลของ ‘สาม’ี ไดห้รอืไม ่เป็นปญัหา ‘คาใจ’ ผูห้ญงิชัน้กลาง
หลายคน แต่ไม่เคยรบกวนผูห้ญงินักสูจ้ากภูดงแมเ่ผด บา้นโคกสมบูรณ์ ตําบลคาํพอุง อําเภอโพธิ ์
ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ อยา่ง สะอิง้ ไถวสนิธุ ์เลย ...สาํหรบัเธอแลว้สทิธทิีจ่ะไดป้กป้องฟ้ืนฟูปา่ขา้งบา้น
ไวห้าเหด็ใหลู้กกนิ และสทิธทิีจ่ะไมถู่กแย่งชงิเอาผนืไร่แปลงนาทีพ่ลกิฟ้ืนมากบัมอืไปปลกูสวนป่ายู
คาลปิตสัหรอืจดัสรรแจกจ่ายใหผู้อ้ื่น เช่นทีเ่กดิขึน้มาแลว้ในโครงการจดัสรรทีด่นิใหร้าษฎรผูย้ากไร ้
หรอื ‘คจก.’ ในยคุสมยัที ่รสช. เรือ่งอาํนาจเป็นเรือ่งทีน่่า ‘คบัใจ’ ยิง่ไปกวา่1 

คําตอบของสะอิ้ง นอกจากจะ ‘ชี้’ บ่งใหเ้หน็ว่า ในความเหมอืนของขบวนการสตรมีคีวาม
แตกต่างทาง ‘ชนชัน้’ แฝงฝงัอยู่ด้วยอย่างลึกซึ้งแล้ว ยงั ‘ชวน’ ให้คดิต่อไปอีกด้วยว่าในแวดวง
วชิาการกเ็ชน่เดยีวกนั ขอ้เขยีนหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูห้ญงิชนบท ผูห้ญงิกบัผนืดนิ ผูห้ญงิกบั
ป่าไม ้หรอืที่เรยีกโดยรวมๆ ว่า “ผู้หญิงกบัสิง่แวดล้อม” ซึ่งตพีิมพ์เผยแพร่ทัง้ในและต่างประเทศ 
สว่นใหญ่แลว้มกัมุ่งศกึษาถงึ ‘บทบาท’ ผูห้ญงิในมติสิิง่แวดลอ้มในแนวประเพณีนิยม อาท ิบทบาท
ในฐานะผูห้าผกัหกัฟืน หาอาหาร ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชกิ และกจิกรรมในครอบครวั ผูจ้ดัหา
และบรหิารทรพัยากรน้ําและพลงังาน ผู้รกัษาพยาบาล และสบืทอดความรูพ้ ื้นบ้านเรื่องสมุนไพร 
การเพาะปลกู และการคดัเลอืกเมลด็พนัธุ ์ฯลฯ เป็นตน้ 

‘บทบาท’ ของสะอิง้และผูห้ญงิหลายคนทีโ่คกสมบรูณ์ ไดก้า้วไกลเกนิไปกว่านัน้นานนกัแลว้ 
เธอตื่นแต่เชา้ตรู่ หุงขา้ว ต้มปลา ตํา แจ่ว” ** ไว้ให้ลูก จูงววัออกไปเลี้ยง ขุดมนั ฟนัไร่ ตดักล้วย 
พรอ้มๆ ไปกบัการรา่งจดหมาย ล่าลายเซน็ ยื่นคาํรอ้ง ขอเขา้พบ เจรจาต่อรองกบันายอําเภอ ผูว้่า
ราชการจังหวัด สจ. (สมาชิกสภาจังหวัด) สส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ไปจนกระทัง่ถึง
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงฯ เพยีงเพือ่ใหไ้ดท้าํกนิในผนืดนิทีต่กทอดมาตัง้แต่ปูย่า่ตาทวด 

                                                            

* ผูนํ้าชาวบา้นแหง่ปา่ดงแมเ่ผด บา้นโคกสมบรูณ์ ตาํบลคาํพอุง อําเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

** แจ่ว เป็นน้ําพรกิของคนอสีาน ทีใ่ชพ้รกิ เกลอื และน้ําปลา เป็นสว่นผสม ไวจ้ิม้กบัปลาหรอืผกัตม้หลายชนดิ 
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สะอิง้และผูห้ญงิรากหญ้าอกีหลายชวีติตอ้งเรยีนรู ้และฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ  ทีผู่ห้ญงิรุน่ย่ารุ่น
ยายในหมูบ่า้นไมไ่ดถ้่ายทอดหรอืทาํใหเ้หน็เป็นแบบอยา่งมาก่อน ...สรปุประเดน็เป็น นําการประชุม
ได้ ถลกผ้าถุงปีนน้ํามนั ขึน้เวทกีล่าวคําปราศรยักลางสายฝนสาด หรอืให้สมัภาษณ์หนังสอืพมิพ์
ฉบบัแลว้ฉบบัเลา่อยา่งไมรู่เ้หน็ดเหน่ือย เป็นอาท ิ

ดงันัน้ เมื่อเอ่ยถึงคําว่า “ผู้หญิงกบัสิง่แวดล้อม” ผู้คนต่างภูมหิลงั ผวิสแีละชนชัน้ อาจจะ
ตคีวามกนัต่างแบบ แต่สาํหรบัสะอิง้และผูห้ญงิบา้นโคกสมบรูณ์ทีร่ว่มฟนัฝา่มาดว้ยกนัยอ่มมอิาจจะ
เขา้ใจประเดน็เป็นอื่นไปได้เลย นอกจากเป็นเรื่องของ “ผู้หญิงกบัอํานาจรฐั” หรอืเรื่องของผู้หญิง 
“ชายขอบ” ทีลุ่กขึน้มาตัง้คาํถามและต่อสูก้บัศนูยก์ลางของอํานาจ เรยีนรูถ้งึกลไกการทาํงานของรฐั
ในระดบัตา่งๆ เพือ่แสวงหาลูท่างยบัยัง้ ทดัทานและเปลีย่นแปลงการคกุคามทีส่ง่ผลกระทบทัง้ต่อคน
เลก็คนน้อย ต่อผืน่ดนิ ปา่ไม ้และสายน้ํา ทีเ่คยเกือ้หนุนกนัมาหลายชัว่อายคุน 

แต่ละคนื...แตล่ะวนั...อนัลว่งผา่น ตํานานแต่ละหน้า แต่ละหน้าของสะอิง้ ไถวสนิธุ ์และหญงิ
รากหญ้าหลายชวีติที่บ้านโคกสมบูรณ์พลกิผนัตามไปด้วย ...หยาดน้ําตา รอยยิ้ม เมด็เหงื่อที่ผุด
พราวเตม็หน้าผาก ความสาํเรจ็และความล้มเหลว บาดแผลและบทเรยีน บทแลว้บทเล่าเกดิขึน้ใน
ท่ามกลางกระแสของการต่อสู ้การเรยีนรู ้และการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตกผลกึ
เป็นภูมิปญัญาร่วมสมัยอันประมาณค่ามิได้ของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อขบวนการ
สิ่งแวดล้อมและขบวนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของสตรทีี่มีดุลยภาพแห่งธรรมชาติและชีวิตเป็น
จุดหมาย 

ผูห้ญิงจากดงแม่เผด ค่อยๆลาํดบัเรื่องราวจากความทรงจาํให้เราได้จดจารึกไว้เป็น
หลกัฐาน2 

 
อยากให้เล่าถึงความเปล่ียนแปลงในชีวิตของพ่ี และชีวิตของปาดงแม่เผด จะเร่ิมตัง้แต่เกิด
เลยกไ็ด้ค่ะ 
 
 เกดิเมือ่วนัที ่...(หยบิบตัรประชาชนออกมาด)ู... 3 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2496 ทีบ่า้นคาํพอุง 
อําเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ พออายุได ้6 เดอืน พ่อแมก่ย็า้ยครอบครวัมาอยู่ทีห่มูบ่า้นใกล้ๆ  กนั 
คอื บา้นโคกสมบรูณ์ 
 แมพ่ีช่ ือ่ทอง พอ่ชือ่สงิห ์ฐานผดุง พีเ่ป็นลกูผูห้ญงิคนเดยีว และเป็นคนหวัปี มน้ีองชายอกี 4 
คน คอื สาํรอง คาํผาง บญุยงั และรสัไกร 
 พ่อสงิห์มพีี่น้องทัง้หมด 8 คน คอื มงิ สงิห์ ม ีน้อย ละเอยีด หรอืเก้าดํา สุชา และพรหมา 
ส่วนแม่ทองเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครวั มพีี่ชาย 2 คน และพี่สาว 1 คน คอื เคนน้อย ด ี
และหนู 
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 พ่อสงิห์เป็นลูกชายของปู่ผนั พ่อของปู่ชื่อ พนั อพยพครอบครวัมาจากอุบลราชธานี ตอน
แรกมาลงหลกัปกัฐานอยู่แถบๆ อําเภอร่องคํา จงัหวดักาฬสนิธุ์ก่อน ประมาณ 10 กว่าปี แลว้ค่อย
ยา้ยมายงัพื้นทีซ่ึ่งเป็นตําบลคําพอุงทุกวนันี้ พอลูกหลานถามว่าทําไมจงึเลอืกมาอยู่ที่นี่ พ่อของปู่

บอกว่า สมยัหนุ่มๆ เป็นพระกรรมฐานไดธุ้ดงค์รอนแรมไปในป่าหลายแห่ง ทัง้ในอสีาน ลาว เขมร 
จนมาถงึตรงน้ี “เป็นท่ีท่ีจะหากินกบัธรรมชาติได้สบาย ทาํนากส็บาย ทาํไรก่ส็บาย” 
 ปูผ่นัอายุยนืมากเลย ปูต่ายเมือ่ พ.ศ. 2514 อายุได ้105 ปี พีอ่ายุ 18 ปีตอนนัน้ ญาตริุน่ปูท่ี่
ยงัพอหลงเหลอือยูบ่า้ง คอื ปูน้่อย ปูน้่อยยงัคงรกัษาเมลด็พนัธุข์า้วพืน้เมอืงไวห้ลายชนิด อยา่งขา้ว
งาชา้ง ขา้วมหาชยั ขา้วหมากโตน แกไม่เชื่อทางราชการทีช่อบมาส่งเสรมิให้ปลูกขา้วพนัธุ์ใหม่ๆ 
“บอกว่าส่งเสริม ส่งเสริม จริงๆแล้วไม่ได้ส่งเสริม เด๋ียวพนัธุเ์ดิมหายหมด” ปู่เลยเกบ็ของแก
ไวเ้อง 
 
คนแก่ผูห้ญิงในหมู่บ้านละคะ 
 
 ทีอ่ายุมากทีสุ่ดตอนนี้มแีมเ่ฒ่าตอม อายุ 99 ปี 2-3 ปีมานี่แกชกัขีบ้่นนะ กบัขา้วกบัปลาไม่
ถูกปาก แกงขีเ้หลก็รสไมเ่หมอืนเดมิ ซุปหน่อไมท้าํไมไมใ่สง่าเยอะๆ ส่วนแมเ่ฒ่าสลีาอายุ 98 ยงัไม่
ขีบ้่น เหงอืกฟนัแขง็แรงด ีเคี้ยวตํามะละกอสบาย ทุกวนัน้ีกย็งัทํางานได ้เดนิผ่านทไีรกย็งัเหน็แม่
เฒา่นัง่ตาํสาด (ทอเสือ่) ใชเ้องอยูใ่ตถุ้นบา้น 
 บา้นโคกสมบูรณ์ เป็นบา้นเลก็ๆ อายุ 76 ปี บา้นใหญ่จรงิๆ อยู่คําพอุง อายุได ้300 ปีแลว้ 
แยกเป็นหมูบ่า้นได ้7 หมูบ่า้น 
 
พ่ีรู้ได้อยา่งไรว่า หมู่บา้นไหนอายเุท่าไร 
 
 ดูท่ีต้นไม้เอาซิ อยากรู้อายุหมู่บ้านก็ให้ดูต้นไม้  3  หมู่บ้านอายุมากๆ ต้นหมาก ต้น
มะพรา้วสูงลบิๆ เลย ลมพดักไ็ม่หกัเพราะมปี่าไมบ้งั แต่เดีย๋วนี้หกัเพราะไม่ค่อยมตี้นไมใ้นป่าแล้ว 
ชาวบา้นพอจะตัง้บา้นเรอืน เขาจะปลกูหมาก ปลกูมะพรา้ว ปลูกกอไผ ่เดนิไปทางไหนถา้เหน็ปลาย
ไผห่มายถงึหมูบ่า้นคน ถา้ไมใ่ชช่มุชนกไ็มม่ ี
ทาํไมถึงช่ือบ้านคาํพองุ 
 
 เป็นชือ่ตน้ไมช้นิดหนึ่ง ชอบขึน้เป็นหมู่ๆ  ชาวบา้นไปเอาใบมากัน้เป็นฝาบา้น ขา้งบนหลงัคา
เป็นหญ้าคา เมื่อก่อนชาวบา้นไม่เอาไมท้ําบา้น กลวัไมจ้ะหมด แต่ใบไมต้ดิไฟอยู่เรื่อย เลยต้องไป
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เอาไมใ้นปา่มา เอาเฉพาะบางตน้เทา่นัน้นะ บา้นหลงันึงใชไ้มใ้หญ่ๆ สกั 2 ตน้กพ็อ ก่อนจะตดัผูเ้ฒ่า
ผูแ้กต่อ้งไปทาํพธิขีอจากรกุขเทวดากอ่น ตอนกลางคนืตอ้งไปนอนเฝ้าใตโ้คนตน้ ถา้ฝนัดกีต็ดัได ้ถา้
ฝนัรา้ยกแ็ปลวา่ไมอ่นุญาต ตดัไปใชก้ไ็มเ่ป็นมงคล ไมอ่ยูเ่ยน็เป็นสุข ตอ้งหากนัใหม ่ตอ้งเป็นตน้ไม้
ทีร่กุขเทวดารูเ้หน็เป็นใจ ยนิยอมอนุมตัใิห ้
 ไม้ที่ใช้หลกัๆ คอื ไม้ยาง กบัไมม้ะค่า ไม้มะค่าเอามาทําตง หรอืไม้รองรบัน้ําหนักก่อนปู
กระดานพื้น ไมย้างใชท้าํเสา ทํากระดาน น้ํามนัยางใชท้ําขีไ้ต้ ขีต้ก  หรอืขีก้ระบองไดอ้กี ชาวบา้น
จะไปเกบ็น้ํามนัยาง จาก “ขมุขีย้าง” ตามไร่ตามนามาเกบ็ไว ้แลว้หาเน้ือไมผุ้ๆ สบัๆ ใหเ้ป็นชิน้เลก็
ชิน้น้อยใสล่งไป คนๆ จนเหนียวเขา้ทีด่แีลว้ เอาใบตองแหง้หอ่เป็นรปูกระบอง ความยาวประมาณ 1 
ทอ่นแขน มดัใหแ้น่นดว้ยตอก มดัไดค้รบ 12 อนัเรยีกวา่ “ลมื” หนึ่ง 
 ขี้กระบองเอาไป “ไต้” หาอยู่หากินจบักบจบัเขยีดตามบึงตามหนอง งูมพีิษพอได้กลิ่นขี้
กระบองจะหนี ถงึเหน็กไ็ม่มา ไม่เหมอืนแสงไฟจากหมอ้แบตเตอรี ่เป็นแสงสว่างทีแ่ปลกๆ งจูะมา 
อกีอยา่งหนึ่ง ควนัจากขีไ้ตถ้งึจะดาํป๋ีแตส่ดูเขา้ไปแลว้ไมเ่ป็นพษิ ไมเ่ป็นอนัตรายต่อรา่งกาย 
 
ชาวบ้านมีดงแม่เผดเป็นห้างสรรพสินค้าตามธรรมชาติ มีให้ทุกอยา่งทัง้อาหาร ไม้สรา้งบา้น 
พลงังานในครวัเรอืน ฯลฯ 
 ทีส่าํคญัคอืใหน้ํ้า ดงแมเ่ผด เป็นปา่ตน้น้ําของลาํน้ํามลู มหีว้ยเลก็หว้ยน้อยเยอะแยะไปหมด 
ลาํหว้ยใหญ่ๆ สาํคญัๆ ทัง้หมดม ี12 สาย * จะไหลไปรวมกนัทีล่ําน้ําเสยีวก่อนจะลงสูแ่มน้ํ่ามลู ชาว
คาํพอุงอาศยัน้ําดืม่ น้ํากนิ น้ําใช ้จากหว้ยยางและหว้ยยางน้อย ชาวอําเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชาวรอ่งคาํ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์อาศยัน้ําจากลาํหว้ยลาํธารของดงแมเ่ผดทัง้นัน้ 
 พอพี่อายุได้ 8-9 ขวบ ขึ้น ป.2 ก็เริม่ไปเก็บผกัช้อนปลา ตามห้วยตามหนองใกล้ๆ บ้าน 
ทํากบัขา้วใหทุ้กคนในบา้นกนิ ทุกวนัพฤหสับดตี้องตําขา้ว ครกหนักมาก ต้องช่วยกนัเหยยีบถงึ 3 
คน ถ้าไม่ตําพ่อแม่จะตขีา หน้าฝนกไ็ปหาหน่อไม ้จนตดิเป็นนิสยัเลยนะ ตื่นปุ๊ปต้องไปป ับ๊ ไปตาม
ห้วยที่มนัอยู่ขา้งๆ บ้าน เสรจ็กลบัมาถึงจะไปโรงเรยีน แม่เขากลวัว่าไปๆ มาๆ จะตดินิสยัไม่ไป
โรงเรยีน เกเรยีน เอาแต่สบัหน่อไม ้ไปเกบ็เหด็ดว้ยนะ หลงัๆ นี่กเ็กบ็มาขายดว้ย โอ๊ย! เกบ็ไดเ้ยอะ
เลย เหด็มนัมอียู่ในดนิของมนัเอง มนัมขีองมนัอยู่ มนัแทงขึน้มาเอง มปี่ากม็เีหด็ มปี่าเหมอืนมตีู้
กบัขา้ว เดีย๋วน้ีหายหมดแลว้ทัง้ปา่ทัง้เหด็ หน่อไม ้ผกักระโดน ผกัทาม หมดเลย ตอ้งไปซื้อทีต่ลาด
กาฬสนิธุ ์กาํละ 2 บาท ผกักระโดนกาํละบาท ผกัติว้กต็อ้งไปซือ้ ซือ้กนิทัง้นัน้ เดีย๋วนี้ 

                                                            
* หว้ยทัง้ 12 สาย มดีงัต่อไปน้ี คอื หว้ยถํ้าปา่ หว้ยหนิซอด หว้ยสมสนุก หว้ยถํ้าพงุ หว้ยหนิกอม ( 

‘กอม’ เป็นภาษาอสีาน แปลวา่ โคง้) หว้ยปา่มะปราง หว้ยอ่างกบ หว้ยน้ํายงั หว้ยถํ้าสนิชยั หว้ยถํ้ามะมว่งกะสอ 
หว้ยยางและหว้ยยางน้อย หว้ยทรายและหว้ยทรายน้อย 
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 นอกจาก เกบ็เหด็ เกบ็ผกั แลว้กเ็ลีย้งควายดว้ย พาไปกนิหญา้กนิน้ํา มทีัง้ววั ทัง้ควาย ตอน
นัน้ยงัไม่เป็นหนี้ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ยงัมวีวัมคีวายอยู่ ต่อมา
ยงัไงกไ็มรู่ ้กูห้น้ี ธกส. กข็ายววัขายควายหมด ซือ้รถไถเดนิตามอยูค่นัเดยีว ขีก้ไ็มม่ ีไมม่อีะไรใสปุ่๋ ย
ใสน่าเลย 
 ก่อนหน้านี้ป่าหนาทบึมาก สตัว์กห็างา่ย ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ถงึกบับอกกนัว่า “คนัไผอยากเหน็ซ้าง 
งาม ใหม้าเบิง่ซา้งดงแมเ่ผด” ชาวรอ่งคาํยงัตอ้งมาล่าสตัวท์ีน่ี่เลย เสอื ส ีหม ีฟาน * หมาจอก ไก่ปา่ 
นกยูง โอ๊ย อะไรก็มหีมด ตอนนี้หมูป่าหมดไปแล้ว ไม่ถึง 10 ปีมานี่แหละ เก้งหมดทีหลงั ที่ยงั
หลงเหลอือยูค่อื เมน่ รูจ้กัเมน่ไหม? ขนมนัแหลมๆ อาศยัอยูต่ามรหูนิ แต่หมาจอกยงัเยอะอยูน่ะ อยู่
บนเทอืกเขา ตรงทา้ยๆ เขามซีอกหนิ โพรงหนินะ ถา้ขึน้ไปนอนบนดง วนัดคีนืดจีะไดย้นิเสยีงมนั
รอ้งระงมเลย เพราะวา่ถงึฤดกูาลทีม่นัตอ้งผสมพนัธุก์นั มนัจะรอ้งกนัใหญ่เลย 
 เอ...ช้างตวัสุดท้ายไปไสหนอ? (ผูพู้ดราํพงึขึน้อย่างไม่ตัง้ใจแลว้เงยีบไปพกัใหญ่ ผูฟ้งัได้
ยนิแลว้สะทอ้นสะเทอืนใจตามไปดว้ย) ชาวบา้นไดย้นิเสยีงชา้งตกมนัอาละวาดอยู่ในปา่ ประมาณปี 
พ.ศ. สองพนัหน้ารอ้ยยีส่บิกวา่ๆ ยีส่บิสี ่ยีส่บิหา้ เหน็จะได ้หลงัจากนัน้กไ็มไ่ดย้นิอกีเลย ... 
 
ถ้าเราเอาปี พ.ศ. 2509 เป็นตวัตัง้ คือปีท่ีกรมป่าไม้ประกาศให้ดงแม่เผดหรือบริเวณเขต
รอยต่อระหว่างกาฬสินธุแ์ละร้อยเอด็ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลมุพื้นท่ีของจงัหวดั
กาฬสินธุ์  119,375 ไร่ รวมทัง้ ส้ิน  168,750 ไร่ ...นับตัง้แต่นั้นมาใช่ไหม  ท่ี เกิดความ
เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ๆ ในดงแม่เผดมาตลอด 
 
 ประมาณปี พ.ศ. 2513-2515 กรมป่าไม้ได้ให้สมัปทานทําไม้กับบรษิัทของคุณอะไรนะ 
พรอ้มพนัธุ์ๆ  ...ออ้ ประสทิธิ ์พรอ้มพนัธุ ์พ่อของนิพนธ์ พรอ้มพนัธุ ์แต่เขาไมไ่ดม้าเอง ใหล้กูน้องมา
อกีทหีน่ึง ใชเ้ลื่อยไฟฟ้ามาตดัโค่นต้นไมใ้หญ่ๆ ขนาดหลายคนโอบ อายุหลายรอ้ยปี พวกพีโ่ตเป็น
สาวแลว้นะ ออกจากโรงเรยีนแลว้ตอนนัน้ นัง่ดูเขาชกัลากขนไมผ้่านหมู่บา้นไป ตอนแรกกใ็ชช้า้ง 
เอาชา้งมาจากสรุนิทร ์
 ไมใ้หญ่ๆ อยา่งนัน้ชาวบา้นไมก่ลา้ตดั เพราะเชือ่กนัว่า ดงแมเ่ผด ม ี‘ผเีผด’ รกัษาอยู ่ผเีผด 
คอื ผเีปรต เป็นผเีพศหญงิทีค่อยคุม้ครองดแูลปา่ แต่คนงานตดัไมท้ีม่าจากต่างถิน่ไมส่นใจ พดูจาทา้
ทาย “ผีแม่เผดแน่จรงิก็มาทํากูซิ” จนชาวบ้านต้องตักเตือนห้ามปรามให้พูดดีๆ ช่วงนัน้พี่ลงมา
ทาํงานทีก่รงุเทพฯแล้ว แต่ยงัเทยีวไปเทยีวมาขึน้ล่องรอ้ยเอด็อยู ่ชาวบา้นสว่นหนึ่งไปรบัจา้งบรษิทั
ตตีราถากถางไม ้ไดว้นัละ 8 บาท เขาเอาแต่ผูช้ายนะ ผูห้ญงิไมเ่อา ต่อมาใกล้ๆ  ปี 2520 น่ะ ทีต่ดั

                                                            
* ฟาน เป็นสตัวช์นิดหน่ึงคลา้ยอเีกง้ 
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รอบสุดทา้ย ตอนนี้ไม่ไดเ้อาชา้งมาลากแลว้ แต่เอารถมาขนไปสง่ถงึโรงเลื่อยเลย สกัสบิกว่าปีมานี้
เองทีม่นัโลง่ไปจรงิๆ เลย แทบไมม่อีะไรเหลอืเลย 
 แต่...ตอนนัน้พีก่ย็งัไม่ไดค้ดิอะไรนะ ทําไมป่าหาย ทําไมชา้งหมด คนเก่าแก่ในหมู่บา้นเล่า
วา่ “ผูเ้ติน้” หรอืโฆษกประจาํหมูบ่า้นเคยทาํนายไวว้า่ “ยุคต่อไปจะเป็นยุคของสตัวป์ระหลาดมา
โป่งเขา (มอเตอรไ์ซดข์บัไกลข้ามเขา) เสาไฟซิออกดอก (ยุคของเสาไฟฟ้า) ครกมองโตเดียว
ตาํเข่าหมดบ้าน (โรงสีข้าว) ผูห้ญิงซิออกจากบ้านมีท้องกองน้ําตา (ผูห้ญิงต้องออกไปทาํงาน
นอกท้องถ่ินตกทุกขไ์ด้ยาก) ...ต่อไปสิบ่มีป่า ป่าหวัไร่ปลายนากค็วรรกัษาไว้ อย่าตดัทาํลาย 
ถึงมีน้อยมนัสิเป็นยา” 4 

 น้องชายพี่เสยีอีกยงั ‘คดิ’ ได้ก่อน สบิปีที่แล้วก่อนแกจะไปบวชพระ แกสัง่นักสัง่หนาว่า 
“‘พฒันา’ มากๆ สิง่แวดลอ้มทรพัยากรจะสญูหายไปหมด” ไมม่ใีครเชื่อแกเลย ทัง้ๆ ทีค่นในหมูบ่า้น
นับถอืบุญยงัมาก เขาเป็นคนทําอะไรทําจรงิ เคยเป็นประธานกองทุนของหมู่บ้าน จดัการจนมเีงนิ
หลายหมื่นบาท แต่หลงัๆ แกกบ็อกใหรู้ว้่า แกจะไม่อยู่ตรงนี้ จะไปบวชแลว้ พีก่ไ็ม่เชื่อแกนะ เถยีง
เสยีงดงั “ป่าไม้ไม่ได้มทีี่นี่แห่งเดยีว...มนัมทีี่อื่นอกี โอ๊ย! ไปหาเอาที่อื่นกไ็ด้ ไม่อดตายดอก เรื่อง
อะไรจะมาทาํอยู่แต่ตรงนี้” บุญยงัเขากเ็ตอืนแลว้เตอืนอกีวา่ “น่ีเป็นป่าผนืสุดท้ายของชีวิตนะ ไม่
เช่ือกต็ามใจ” ถา้เมือ่สบิปีทีแ่ลว้พีค่ดิไดเ้หมอืนแก ปา่กค็งยงัไมห่มด  
 
แล้วพ่ีเร่ิม ‘คิด’ ได้ตัง้แต่เมื่อไรคะ 
 
 ตัง้แต่ยูคาฯ มามัง้ ทําใหเ้หน็ชดัขึน้ว่าทีป่่าหมดเพราะรฐับาลอนุญาตใหส้มัปทานบรษิทัทํา
ไมห้ลายระลอก ตอนแรกก ็‘สมัปทานตดั’ ต่อมาก ็‘สมัปทานปลูก’ โครงการปลูกสวนป่ายคูาลปิตสั 
เริม่ประมาณปี พ.ศ. 2528 บรษิทัทีไ่ดร้บัสมัปทานตดั ตดัปา่จนโล่ง แต่อยา่งน้อยกย็งัเหลอืตอพอให้
เหน็ซาก แต่สมัปทานปลกูนี่ซยิิง่แยใ่หญ่เลย เขาเกรดดนิ ไถดนิ โคน่ตน้ไมท้ิง้หมด เหด็กข็ึน้ไมไ่ด ้ที่
หลุดรอดมากข็มๆ กนิไม่อร่อย เรื่องปลูกยูคาฯ นี่ อยู่ๆ เจ้าหน้าทีก่ม็าบอกชาวบา้นว่า ใหอ้อกไป
จากพืน้ทีต่รงนี้  เพราะกรมปา่ไมใ้หเ้ชา่ปลกูยคูาฯ แลว้ใหเ้ชา่ไดอ้ยา่งไรทีข่องเรา บา้นภเูขาทอง หมู ่
9 หมู่ 5 โดนยูคาฯ บา้นพีโ่คกสมบูรณ์ โคกใหญ่ โดนกระถนิเทพา เขาเอาคนงานจากทีอ่ื่นมาปลูก 
เชา้กน็ัง่รถกนัเขา้มา กลางคนืไมรู่ไ้ปนอนกนัทีไ่หน ชาวบา้นกพ็ยายามคุยกบัคนงานวา่ ถา้เป็นบา้น
เจา้เจา้จะเสยีใจไหม? เขาบอกวา่เจา้นายจา้งมาวนัละ 80 บาทกต็อ้งปลกู ปลกูแลว้จะทาํอยา่งไรกไ็ด ้
ตายกไ็ด ้เป็นกไ็ด ้อยา่ใหก้ระเทอืนเขาแลว้กนั 
 เจา้หน้าทีป่่าไมค้อยมาไล่ชาวบา้นออกจากทีด่นิ ชาวบา้นไมย่อมออก ขอปลูกดว้ยคน เขา
ปลกูยคูาฯ เราปลกูมนั สูไ้ป ปลกูไป พีก่ป็ลกูตามรอ่งทีว่า่งนัน้แหละ ตน้ไมท้ีเ่ราปลกูเขากม็าถอนทิง้
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ต่อหน้าต่อตาเลย เขาน่าจะใหเ้ราปลกูแซมไปนะ ใหท้าํไปสกั 4-5 ปี ถา้ทาํไมไ่ดค้อ่ยไล่ออก จากนัน้
กเ็ปลีย่นเป็นใช ้อส. (อาสาสมคัรรกัษาดนิแดน) มาขูใ่หเ้ราหยดุทาํ... แชข่า้วเหนยีวไวท้ีเ่ถยีงนา เขา
ก็มาเททิ้ง เทปลารา้ทิ้ง จบัไก่ไปฆ่า เราก็วิง่หนีกนัชุลมุน คอืพยายามกดดนัให้เราอยู่ที่นัน่ไม่ได ้
เจา้ของทีด่นิถูกไล่จบักุมในทีด่นิของตวัเอง ถูกตัง้ขอ้หาบุรุก ขดุคุย้ ปรบั 8,000-10,000 บาท มเีจา้
หนึ่งนะ เขาถอนยคูาฯ ทิง้ เลยถกูปรบั 10,000 บาท 
 ชาวบ้านเริ่มจับกลุ่มคุยกัน เลือกตัวแทน 20 คน จาก 200 คน แต่งกลุ่มให้ไปคุยกับ
นายอําเภอ พีย่งัไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนพดูนะ ผูช้ายเขาเป็น นายอาํเภอบอกวา่เรือ่งน้ีเป็นนโยบายของรฐั 
ป่าไมเ้ขตรบัผดิชอบ ผมไมรู่เ้รื่องดว้ย ชาวบ้านขอใหน้ายอําเภอประสานงานกบัป่าไมเ้ขตว่า อย่า
เอาคนทีอ่ื่นมาปลกูอกี นายอาํเภอสัง่ปลดัฯ ใหพ้มิพห์นงัสอืวา่มชีาวบา้นมารอ้งเรยีนทีอ่าํเภอ 
 ต่อมากย็งัถูกคุกคาม อส. มาเผากระท่อม เผาเถยีงนาพรอ้มกนัทเีดยีว 11 หลงั พีไ่ปยนืดู
ควนัไฟ ชาวบา้น ทัง้ผูใ้หญ่ ทัง้เดก็ 3-4 หมูบ่า้นกม็าคุยกนั แต่กต็อ้งแอบๆ ซ่อนๆ นะ ช่วงนัน้เป็น
ช่วง รสช. (คณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิซึ่งยดึอํานาจการปกครองจากรฐับาล พลเอก
ชาตชิาย ชณุหวณั เมือ่ปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์2533 -ผูเ้ขยีน) แลว้ เขาหา้มชุมนุมเกนิ 10 คน ...เขา
เทขา้วเทปลาเราทิง้ เขาเผาเถยีงนา มอีะไรอกีไหมทีเ่ขาจะทํากบัเรา เราจะทําอย่างไรกนัต่อไปด.ี..
เอ็นจีโอก็ยังไม่เคยรู้จักเลย ไม่เคยได้ยินชื่อ พี่ก็เลยไปหารือกับทนายความ เขาบอกว่าในแง่
กฎหมายคงยาก เพราะทีด่นิเราไมม่เีอกสารสทิธิ ์จะพดูอะไรกไ็มไ่ด ้เพราะเป็นเรือ่งของรฐับาล เป็น
เรื่องระดบันโยบาย ถ้าเราไปบุกรุก เรากม็คีวามผดิจรงิ พี่กไ็ม่รูจ้ะไปปรกึษาใครกไ็ปรอ้งเรยีนกบั
ผูแ้ทนฯ เขากแ็นะวา่ใหท้าํหนงัสอืขอใหช้ะลอการจบักุมไปทีจ่งัหวดั กไ็ปพบผูว้่าฯ ผูว้่าฯ คนนัน้ชื่อ 
ดาํรง รตันพานิช เขากต็อ้นรบัขบัสูด้ ีหาขา้วหาน้ํามาใหช้าวบา้นกนิ ทัง้ๆ ทีไ่ปกนัเยอะ 
 
ท่ีว่าเยอะน่ี ก่ีคนคะ? 
 
 26 คน ไม่ได้ไปชุมนุมนะ แต่ไปยื่นหนังสอื เขาบอกว่า ทหีลงัถ้ามเีรื่องอะไรให้มาเพยีง 3 
คนกไ็ด ้ไมจ่าํเป็นตอ้งมามาก 
 
แล้วตอนหลงัไปแค่ 3 คนหรอืเปล่า 
 
 ไป 4 คน ผูห้ญงิหมด กลบัจากพบผูว้่าฯ แลว้ ผูช้ายเขากม็าคุยกนั ...เอ๊ะ เราน่าจะตัง้เป็น
องคก์รขึน้นะ ตัง้ชือ่วา่ ชมรมชาวนาชาวไร่คาํพองุ เลอืกพอ่ใหญ่สงัวาลย ์มชียัคาํ ขึน้เป็นประธาน 
พี่ไม่ได้เป็นนะ แต่ว่าคอยช่วยเขาประสานอยู่กับชาวบ้านที่เดือดร้อน มีด้วยกันทัง้หมด 365 
ครอบครวั ที่ดนิทํากนิ 6,000 ไร่ ที่ดนิของเขาอยู่ตรงไหน เราทําบญัชกีนัมา ทํากนัมาเองตัง้นาน
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แล้ว แต่ไม่เป็นระบบระเบียบแบบชาวบ้านทําน่ะนะ รวบรวมกนัไว้ว่าเรามเีท่านี้ครอบครวั เรา
ร่วมกนัลงชื่อ ถ้าใครกลวัถูกจบัก็ไม่ต้องลง เขาอาจจะจบักุมเราได้ เพราะว่าเราไม่มเีอกสารสทิธิ ์
รายชื่อทีเ่ซน็กนัไปกจ็ะกลายเป็นหลกัฐานมดัว่า เราเป็นผูบุ้กรุก มคีนมาลงชื่อเยอะอยู่นะ ทีไ่มล่งมี
อยูป่ระมาณ 100 กวา่ครอบครวั 
 พีเ่สนอกบัทางพ่อใหญ่สงัวาลยว์่าใหไ้ปยื่นหนังสอืกบัทางจงัหวดั ขอใหช้ะลอ ไม่ตอ้งไปไล่
จบักุมเรา ขอใหเ้ราไดเ้อาผลผลติออกมาใหห้มดกอ่นแลว้คอ่ยพดูกนั นายสงัวาลยก์บัพรรคพวก 6-7 
คนไปดว้ยกนั ไปถงึกถ็ูกตํารวจขู่แล้วผลกัอก “เฮ้ย! อย่ามายื่นหนังสอืนะ เรื่องตวัเองบุรุกกผ็ดิอยู่
แล้วนี่ กฎหมายก็เป็นกฎหมายวนัยงัคํ่า ดเีท่าไรแล้วเขาไม่จบัเอา” แต่ต่อมาไม่นาน แกก็ถูกจบั
พรอ้มกบัชาวบา้น 21 คน เอาไปขงัไวท้ีโ่รงพกัอําเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตัง้ 6-7 คนื พีเ่ขา้ไป
หาผูว้า่ฯ ทีศ่าลากลางจงัหวดัรอ้งเรยีนวา่ คนถูกจบักุมในทอ้งทีอ่าํเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทาํไม
เอาไปขงัที่กาฬสนิธุ์ ทําไมไม่ส่งผู้ต้องหามาคุยกนัที่ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ ก็เลยทําหนังสอืไปที่จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ใหส้ง่ตวักลบัมา ชาวบา้นกบัพีก่เ็จรจาขอใหท้างจงัหวดัปลอ่ยทัง้ 21 คน ใหผู้ว้า่ฯ ชว่ยจา่ย
คา่ปรบัทีช่าวบา้นจะตอ้งเสยีคนละ 100 บาทดว้ย 
 บรษิทัทีร่บัจา้งมาปลกูปา่ เขาทําทุกวธิทีีจ่ะใหไ้ดท้ีด่นิ เคยมาต่อรองกบัเราวา่ให ้2 ลา้นเอา
ไหม แลว้ใหอ้อกไปเลย ชาวบา้นบอกวา่ไมเ่อา ไมเ่อาเงนิ เขาจะอยูใ่นทีข่องเขา ไมร่บัจา้งใคร เราจะ
ขายคนเดยีวกข็ายไมไ่ด.้..มนัอาย...ขา่วมนัแพรไ่ปเรว็มาก พอเรือ่งออกจากเราปุ๊บ บา้นอื่นเขาไดย้นิ 
เดีย๋วเขามาตีเราตาย บรษิัทที่มาปลูกป่า เขาเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานของญี่ปุ่น ชื่ออะไรนะ ไจก้า 
ไจก้า (JICA – Japanese International Cooperation Agency -ผู้เขยีน) ถ้าได้ไปต่างประเทศนะ 
(ขณะที่ให้ส ัมภาษณ์ พี่สะอิ้งกําลังอยู่ในระหว่างการสมัครขอทุนเพื่อเข้าร่วมประชุมสตรีโลก
ภาคเอกชน ณ กรุงปกักิง่ ในระหว่างวนัที ่31 สงิหาคม – 10 กนัยายน 2538) จะพูดภาษาของเรา
ใหล้่ามชว่ยแปลบอกผูห้ญงิญีปุ่น่วา่ อยา่ใช้เงินจ้างบริษทัคนไทยมาปลูกยูคาฯ ในท่ีของเราเลย 
เราลาํบากมากเพราะไอ้โครงการของคณุ ในฐานะท่ีเราเป็นผูห้ญิง ต้องหาอยู่หากิน เราต้อง
เผชิญกบัปัญหาสารพดัเลย เจ้าหน้าท่ีท่ีคุณจ้างไปนะ ตีหวัเราด้วย ทะเลาะกบัเรา ด่าเรา ขู่
เรา ทัง้ขู่ทัง้ปลอบทุกอย่าง เราไม่ยอมสกัอย่าง คณุกย็งัทาํ 
 พี่ได้คุยกบัเจ้าหน้าที่คนหน่ึงที่ทํางานเกี่ยวขอ้งกบัไจก้า ขอ้มูลที่ได้คอื มกีารตกลงกนัใน
ระดบัรฐับาลแลว้ว่า โครงการจา้งปลูกป่าทีด่งแม่เผด ใหเ้กบ็ค่ากลา้ต้นไมต้้นละ 9 บาทถ้าเขาปลูก 
40,000 ไร ่เขาจะไดเ้งนิเยอะอยู ่ เขายงัขออกีวา่ ยงัไง ยงัไง ขอใหท้ีป่ลกูเอาไวย้งัเหลอือยู ่พอโตได้
ที ่เขาจะมาตดัไปอกีทีห่นึ่ง เราถงึไดเ้สยีใจนกัว่า มาแย่งทีเ่ราไปปลูก แลว้ยงัไมไ่ดป้ลูกเอาไวใ้หโ้ต 
ปลกูถาวรอยา่งทีเ่ราเคยปลูกกนัมาตัง้แต่ปูย่า่ตาทวด แรกๆ เขาไมย่อมรบัเลยวา่ ปลูกเอาไวต้ดั พอ
ไปถงึระดบัจงัหวดั คุยกนัตรงๆ เขาถงึยอมรบั เรากไ็ดแ้ต่นึกว่า ชาวบา้นต้องเสยีเปรยีบหลายดา้น 
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ถูกหลอก ถูกปิดบงัขอ้มลูสารพดั จงึเกดิความรูส้กึวา่ จาํเป็นตอ้งพดูความจรงิ ตอ้งเผอญิหน้ากนัไม่
วา่ระดบัรฐัมนตรหีรอืระดบัไหน 
 
พ่ีกเ็ลยไปพบรฐัมนตรี 
 
 ไปหา สจ. ก่อน ใหช้่วยไปพูดกบัป่าไมเ้ขตใหห้น่อย ป่าไมเ้ขตบอกว่าคงยาก เพราะลงทุน
ไปแลว้ มแีต่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เท่านัน้ทีจ่ะยุตเิรือ่งได ้เพราะเขาเป็นคน
สัง่การ เขาควบคมุดแูลในระดบันโยบายทัง้หมด ชาวบา้นกเ็ลยแต่งตัง้ตวัแทน 9 คน ผูช้าย 6 ผูห้ญงิ 
3 รวบรวมเงนิกนัได ้1,000 กว่าบาท นัง่รถมาลงทีต่ลาดหมอชติ เรยีกแทก็ซีข่อใหไ้ปสง่ทีก่ระทรวง
เกษตรฯ เขาเรยีก 200 บาท “ขอ้ยบม่ดีอก” แทก็ซีถ่ามวา่ “เจา้มาแต่ไส” พอรูว้า่เป็นคนบา้นเดยีวกนั 
ร้อยเอ็ดเหมือนกัน ลดให้เหลือ 90 บาท เรียกเพื่อนมาให้อีกคนัหน่ึง อ้อ! มีแม่ค้าหาบข้าวปุ้ น 
(ขนมจนี) มาขาย ขอกนิขา้วปุ้นก่อน คดิกนัมาในรถวา่เวลาเจอรฐัมนตรฯี จะพดูวา่อยา่งไร 
 พอมาถงึกระทรวงฯ ผูช้ายเกีย่งกนั ผูห้ญงิเลยถามเองว่า “เขา้พบรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรยากบ่ ?” เจ้าหน้าที่บอกให้รอสักครู่ แล้วมาแจ้งว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่พร้อมให้ไป
มหาดไทย เราบอกว่าไปมาแล้ว เขา้ใหม้าที่น่ี เขากบ็อกใหไ้ปทีก่องรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ทําเนียบ
รฐับาล ไปถงึถามยามทีป้่อมว่า “มเีจา้หน้าทีอ่ยูบ่ ่?” เขาบอกใหแ้ลกบตัรประชาชน เขา้ไปไดไ้มเ่กนิ 
3 คน เราต่อรองขอเป็น 4 ผูช้าย 2 ผูห้ญิง 2 มเีจา้หน้าทีผู่ห้ญิงคนหนึ่งมาถามก่อน มาหาใคร มา
ร้องทุกข์เรื่องอะไร เราก็บอกไปว่า มาร้องเรยีนเรื่องที่ทํากิน เขาเอายูคาฯ ไปปลูกในที่ของเรา 
เจ้าหน้าทีฟ่งัแลว้บอกว่าต้องไปกระทรวงเกษตรฯ เราบอกว่าไปมาแลว้ แต่เขาไม่ใหเ้ขา้พบ  เขาก็
เลยเอาเราใส่รถกลบัมาส่งอกีรอบหนึ่ง “แต่ไปถงึแลว้ คุณต้องคุยเอาเองนะ” คราวนี้เขาใหช้าวบา้น
เขา้ไป 2 คน คนทีม่ากบัพี ่เขาบอกว่า “มงึพูดซ ิกูย่าน (กลวั) นาย กยู่านเขาจบั มงึพูดดกีว่ากูพูด” 
พีก่บ็อกเขาไปว่ามาจากจงัหวดัรอ้ยเอด็ เป็นตวัแทนชาวบา้น 365 ครอบครวั ซึง่ทาํกนิอยูใ่นบรเิวณ
พืน้ที ่6,000 ไร่ ในป่าดงแม่เผด เดอืดรอ้นเพราะถูกโครงการของกรมป่าไมป้ลูกยูคาฯ ทบัทีท่ํากนิ 
มาหารฐัมนตรเีกษตรฯ เพราะเป็นคนทีม่อีํานาจตดัสนิใจได ้ไปมาหลายทีแ่ลว้ จนเจา้หน้าทีท่าํเนียบ
พามาสง่ทีน่ี่ พีก่พ็ดูไป ภาษาไทยปนลาว (หมายถงึภาษาอสีาน – ผูเ้ขยีน) ขอยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง 3 ขอ้ 
ขอ้เรยีกรอ้งนี้ เราคดิกนัมากอ่น แลว้ผูช้ายทีไ่ปดว้ยเขากช็ว่ยเขยีนใสแ่ผน่กระดาษใหค้อื 

1. ขอใหช้ะลอการจบักุม 
2. ขอให้คนที่ถูกจบัไม่ต้องเสยีค่าปรบั 10,000 บาท เพราะว่าไม่มเีงนิ ตัง้แต่ทํากินมา

ตลอดชวีติไมเ่คยมเีงนิสดถงึ 10,000 บาทเลย 
3. ใหย้บัยัง้การปลกูกระถนิเทพากบัการไถทีจ่นกวา่จะคุยกนัรูเ้รือ่ง และขอปลกูตน้ไมท้ีเ่รา

อยากปลกูเอง 
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ในหอ้งประชุมนัน้ มคีนนัง่กนัอยู่ประมาณ 30 คนเขากข็ู่เรานะว่า “รูไ้หมรฐัมนตรเีป็น
ใคร? ถา้รูจ้กัชี”้ พีก่เ็ลยชีเ้พราะพีเ่คยเหน็ในท.ีว.ี 

“นี่แหละ คนนี้แหละ” 
“รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ผมเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ” คุณอาณตั ิอาภาภริม 

ถาม 
“กเ็คยเหน็” 
“เคยเหน็ทีไ่หน ? ” 
“ในท.ีว.ี เพราะวา่คุณเป็นคู่ชกของเรา เป็นคนทีม่อีํานาจตดัสนิใจได ้เป็นคนประกาศทุกสิง่

ทุกอยา่งทีท่าํใหเ้ราเป็นอยา่งนี้” 
“เรอะ! ผมไม่ได้มีอํานาจปานนัน้ดอกนะ... แต่ก็...เอ้า อย่างน้อยเขาก็สนใจว่าผมเป็น

รฐัมนตรอียู ่ยงัไงๆ กใ็หเ้ขาทาํกนิไปกอ่น ไอเ้รือ่งเผาทีเ่ผาทางกแ็คน่ี้น่ะนะ” คณุอาณตัสิ ัง่ 
เสรจ็แลว้เรากก็ลบักนัคนืนัน้เลย ตํารวจไปรออยูท่ีบ่า้นแลว้ ‘ตาเฒ่า’ (คาํเรยีกสามซีึง่มอีายุ

มากกว่าหลายปี) ตกใจมากว่าเขาจะมารอจบักุมหรอืเปล่า บางคนกลวัว่าจะถูกจบั “มนัไปพูดกนัดี
นกั จบัมนัซะเลย” ตํารวจบอกวา่ “เปลา่ ทางจงัหวดัใหม้าเอาขา่ว” 3 วนัหลงัจากนัน้ผูว้า่ฯ กป็ระกาศ
ชะลอการจบักุม 
 
พ่ีว่าได้เรียนรู้อะไรมากท่ีสดุจากการต่อสู้กรณียคูาฯ น้ี 
 
 เรยีนหลายอยา่งจากหลายคนนะ อยา่งเชน่ สจ. นี่แกจะแนะวา่เวลาเขา้ไปพบรฐัมนตรใีหพ้ดู
ตรงประเดน็ พดูใหเ้ขาเขา้ใจเรา พดูใหช้ดัเจนว่าเราเป็นใคร เดอืดรอ้นอะไร มขีอ้เรยีกรอ้งอะไร เชน่ 
หยุดได้ไหม หยุดจบั หยุดปลูกกระถินเทพา ขอปลูกต้นไมท้ี่เราอยากปลูกเอง อาจารย์ณรงค์ นา
ทองคํา จากสมาพนัธ์ครูเพื่อประชาธปิไตย บอกให้หดัพูดภาษากลาง อย่าพูดขอ้ยพูดเฮา ใหพู้ด 
“ดฉิัน” แทน ลําบากหน่อยแต่คนทีเ่ราไปตดิต่อด้วย เขาจะไดรู้เ้รื่องว่า เราต้องการอะไร แนะใหนุ่้ง
กางเกง ไมนุ่่งแต่ผา้ถุง แต่ทีไ่ดม้ากทีส่ดุกค็อืเรยีนจากประสบการณ์ของเราเองเวลาถกูหลอกนี่แหละ 
อย่างการไปยื่นหนังสือกส็าํคญัไม่รู้เต้ือไหน เต้ือไหน ไปยื่นกห็ายต๋อม หายต๋อม ไปยื่นทีไร
ต้องไป 20 คน หรือ 6 คน อย่างน้อย พีไ่ม่ไดน้ึกถงึการออกท.ีว.ี แต่ต้องมพียานรูเ้หน็ พอไปยื่น
ปุ๊บ บอกท่านผูว้่ารบัหน่อย ท่านจะใหด้ฉิันมหีลกัฐานอะไรว่าท่านรบัหนังสอืของดฉินัแลว้ ตอ้งบอก
เขาให้เซ็นชื่อให้หน่อยว่า วนัที่ 20 มนีาคม 2534 มชีาวบ้านประมาณ 20 คนไปยื่นหนังสอื ผู้ว่า
ราชการจงัหวดั นายองัคาร จนัทร รบัหนงัสอืไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ เขาเอาของเราไปแลว้ ใหเ้ขาเขยีนไว้
อกีฉบบัหนึ่ง ใสก่ระดาษแผน่เลก็ๆ กย็งัดทีีจ่ะเหน็เป็นหลกัฐาน เพราะเราไมม่กีลอ้งถ่ายรปู อนันี้จงึ
จะเชือ่ถอืไดเ้พราะถกูหลอกมานาน 
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แล้วเรื่อง คจก... โครงการจดัสรรท่ีทํากินให้ราษฎรผู้ยากไร้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เร่ิมต้นขึน้อย่างไรคะ 
 
 พีไ่ดย้นิคําว่า ‘คจก.’ ครัง้แรกจากทางวทิยุ พีก่บัแม่ฟงัวทิยุมานานแลว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2516 
ฟงัขา่ว ฟงันักการเมอืงพดูอา้งเหตุผลในสภา แต่พ่อแกราํคาญนะทีเ่หน็เราสองแมลู่กฟงัวทิยุ กเ็ลย
เอามาฟาดกบัตน้เสาใหม้นัแตกเสยี 
 พี่ได้ยนิจากวทิยุว่า รฐับาลจะจดัทําโครงการจดัสรรที่ทํากนิให้แก่ราษฎรผู้ยากไรใ้นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ฟงัไปฟงัมาแลว้สบัสน ตอ้งเลอืกฟงัตน้ขา่วกบัขอ้สรุป สบัสนแมก้ระทัง่ว่า 
‘คจก.’ หรอื ‘ขจก.’ คอือะไรกนัแน่ มาจากไหน ย่อมาจากอะไร ทําไมจงึเกีย่วขอ้งกบัเรา หากนัอยู่
หลายวันกว่าจะได้มา ต้องเข้าไปถามในตัวจังหวัด เขาบอกว่า ขจก. คือ ขบวนการโจรจีน
คอมมวินิสต์ เอ๊ะ แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัที่ดนิ พอรูว้่า คจก. คอื โครงการจดัสรรที่ดนิทํากินให้แก่
ราษฎร กด็ใีจกนัใหญ่ อยากลงชือ่ แยง่กนัลงชือ่ เพือ่ทีจ่ะไดท้ีด่นิ 15 ไร ่เรากด็ใีจ ใครๆ กด็ใีจกนัทัง้
หมูบ่า้น เลีย้งฉลองกนัใหญ่ ในตาํบล ในอาํเภอกแ็หก่นัไปด ู
 ต่อมาไมน่านกม็เีจา้หน้าทีจ่ากหน่วยสนัตนิิมติรมาแจง้ขา่วกบัผูใ้หญ่บา้น มาบอกตอนเยน็ๆ 
ตอนนัน้กาํลงัทาํกบัขา้วกนัอยูป่ระมาณ 18 น. ...เขาออกทางหอกระจายขา่ววา่ตอ่ไปน้ีหา้มทุกคนไป
ไร ่หา้มทกุคนไปทีท่าํกนิของตวัเองเดด็ขาด มอีะไรในนัน้ใหเ้อาลงมาก่อนวนัที ่29 กมุภาพนัธ ์2535 
หลงัจากนัน้จะมีทหารขึ้นไป เราก็ตกใจว่าทําไมมาเรว็จงั ได้ยินแต่ในวิทยุ ตอนน้ีมาถึงเราแล้ว 
ชาวบา้นกม็าทีบ่า้นหมด คุยกนัไมก่นิขา้วกนิปลา คุยกนัวา่จะทาํอยา่งไรกนัด ี...ผูค้นมารอ้งไหก้นัที่
บา้น พ่อกร็อ้งไห ้หลายคนกร็อ้งไห ้น่าสงสารผูช้ายทีม่ารอ้งไห ้“กไูมม่นีา ไมม่ทีีท่าํกนิ ต่อไปนี้ กจูะ
อยู่อย่างไร กินอะไร จะเอาเงนิที่ไหนซื้อข้าวกิน” จะไปยืม ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร) กย็งัใชห้นี้เก่าไมห่มด บางคนตดิหมืน่หนึ่ง บางคนตดิสองหมืน่ เราจะไปหาเงนิ
ทีไ่หน กรงุเทพฯเรากไ็มไ่ดไ้ป 
 ชาวบ้านโคกสมบูรณ์ ไปทํางานที่หาดใหญ่มากที่สุดก็ช่วง คจก. มาน่ีแหละ ทํางานใน
โรงงานยางเสน้ พวกผู้ชายเดอืนหนึ่งได้ 2,000-3,000 บาท ถ้าเป็นผู้หญิงกจ็ะได้ประมาณ 3,500 
บาท กย็งัพอส่งดอกเบี้ย ธกส.ได ้คนทีอ่ยู่นานๆ จะเป็นโรคชนิดหนึ่ง เขาเรยีกโรคปอดอะไรกไ็ม่รู ้
คอืคนทีไ่ปทํางานเล่าว่า ในโรงงานจะมฝีุ่นมาก มากจนเขาไอ ไอไม่หยุดเลย แล้วกก็ลบับ้าน พอ
มาถงึบา้นกไ็มม่เีงนิไปรกัษา เขากใ็หพ้ีพ่าไปหาหมอ5 
 แต่... ชาวบา้นหลายคนบอกว่า เขาไม่ยอมนะ...ไมย่อมไดอ้ย่างไร ทหารถอืปืนยนืจงักา้ใน
หมูบ่า้น เรานัง่ประชุมกนั เขากม็าสงัเกตการณ์ เขา้มาคุยบอกว่าจะเอาปลากระป๋อง ผา้ห่ม เสือ้กนั
หนาวมาฝาก ต้องเซน็ชื่อก่อนรบั เขาบอกจะมาเป็นมติร มใิช่มาเป็นศตัรู เรื่องไร่เรื่องอะไรค่อยมา
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พดู ชาวบา้นกไ็ล่เขาไปไมใ่หม้าพดู “รูแ้ลว้ รูท้นัแลว้ไปเลยๆ” ปลากระป๋องทีใ่หช้าวบา้นกไ็มเ่อา ให้
เมลด็งาดาํ 2 กระสอบ แต่ชาวบา้นกนิงาแดง แลว้กม็ขีา้วสารอกี 5-6 กระสอบ ชาวบา้นไมย่อมเอา 
ทหารกเ็อากลบั 
 ชาวบา้นยนืกรานว่า ไม่มทีีท่ํากนิ ทางจงัหวดัรบัปากว่าจะหาให ้กต็อ้งหาให ้ถ้าหาไม่ไดก้็
ตอ้งหาเงนิใหเ้รา เงนิคา่ทีเ่ราไมไ่ดท้าํอะไรเลย ตัง้แต่เดอืนมนีา-เมษา จะขึน้ไปทาํไรก่ไ็มไ่ด ้มหีน่วย
ทหารมานัง่เฝ้า นอนเฝ้า แทบจะไมไ่ดไ้ปไหนมาไหนกนัเลย แต่จะอยูเ่ฉยๆไดย้งัไง กแ็อบขึน้ไปดทูี ่
2 คนกบัตาเฒ่า ทหารไม่เหน็เรานะ เขายนือยู่อกีทาง เราขึน้อกีทาง ไปเหน็เขาไถที ่ไถเอามะม่วง
ตน้ใหญ่ๆ ลง ตดัถนนเขา้ออก 40 กว่าสาย ชกัแย่แลว้เรา เสยีดายที ่เสยีดายตน้ไม ้กม็าคุยกนั ไม่
ตอ้งขึน้ไปบนไรน่ะ เราแอบขึน้ไปดมูาแลว้ ทหารมอียูจ่รงิ 
 เรากไ็ปตามเรื่องทีจ่งัหวดัอกี ต่อจากนัน้กม็เีจา้หน้าทีจ่ากจงัหวดัมารงัวดัทีด่นิว่าครอบครวั
หนึ่งมกีีไ่ร ่พอวดัเสรจ็ เรากนึ็กว่า จะเอาทีใ่หเ้ราใช่ไหม แต่กลบักลายเป็นมคีาํสัง่ว่า... ต่อไปนี้หา้ม
ขึน้ไปเหยยีบทีต่วัเอง ...นี่เป็นคําสัง่นะ... คอืทีอ่ําเภอโพธิช์ยัทีเ่ราอยู่เป็น คจก. ไล่ คอืใหย้า้ยออก 
สว่นอําเภอโพนทองเป็น คจก. รองรบั อยูห่า่งกนัประมาณ 20 กโิลเมตร ปรากฏวา่เป็นทีท่ ีม่เีจา้ของ
อยู่เดมิแลว้ เพยีงแต่ว่าไม่มเีอกสารสทิธิเ์หมอืนกนัเลยทีก่ไ็มต่่อเนื่อง ตรงโน้น 3 งาน ตรงนี้ 4 งาน  
เรากเ็ลยได้รู้ว่า คจก. กคื็อ ไล่คนจากท่ีตวัเองไปยดัใส่ท่ีอีกคนหน่ึง ตอนนัน้พีเ่สยีใจมากๆ เลย 
ว่าเขาหลอกเรา หลอกจรงิๆ ว่าจะให้ที่เรา แต่กลบัไล่เราออกจากที่ตวัเองเราจะออกจากที่เราได้
อย่างไร แต่ก่อนราชการไม่เคยชดัเจนเรื่องโกหก เช่น เรื่องววัพลาสตกิ เรื่องมะม่วงหมิพานต์ แต่
เรือ่งนี้เขาโกหกเราจงัๆเลย6 

 เดอืนพฤษภา พวกพีก่ไ็ปดทูีก่นั คน 365 ครอบครวันี่ เขาใหก้่อนแค่ 94 ครอบครวั ใหเ้ป็น
งวดๆ พอเราไปด ูกป็รากฏวา่เป็นทีข่องคนอื่น เรากไ็ปทะเลาะกบัเจา้ของทีเ่ดมิเขาตัง้นาน เขาบอก
ว่าเขาไมย่อม มนัต้องตายกนัไปขา้งหนึ่ง เรากบ็อกว่าทางจงัหวดับอกว่าเป็นทีว่่างเปล่า เขาใหม้า 
เรากเ็ขา้ใจวา่อยา่งนัน้ ถา้รูว้า่เป็นทีข่องคณุ มเีจา้ของอยา่งน้ีกจ็ะไมม่าเลย เหมอืนหวัอกอนัเดยีวกนั 
แมจ้ะไมม่เีอกสารสทิธิ ์แต่เขากถ็อืครองมานานแลว้หลายชัว่อายคุน พอ่แมเ่ขากต็ายในทุง่นา ตดิกบั
วดัใกล้ๆ  บา้นเขาดว้ย 
 ชาวบา้นถอืมดี ถอืปืน ถอืเสยีม ถอืจอบ มายนืลอ้มพีก่บัพวกพีม่าจากโพธิช์ยั “นี่จะมาเอาที่
ของเราไดอ้ยา่งไร ?” เรากต็อบไปวา่ “นี่เจา้หน้าทีท่างจงัหวดัเขาใหเ้รามานะ” คอื มปีลดัจงัหวดัฝา่ย
ปกครองและฝ่ายป้องกนัขีร่ถไปด้วยกนั 2 คน พอเขาไม่ยอมให้ เรากพ็ูดกนัว่า เราพูดกนัดีๆ  ได้
ไหม เราไมอ่ยากเอาทีคุ่ณ แต่โครงการ คจก. เขาบอกวา่ใหม้า เราไปพดูกนัทีจ่งัหวดัดไีหม? นดักนั
เลยวนัที ่20 มถุินายน เวลาบ่ายโมงนะ พวกคุณรองรบั พวกเราไล่ออก เราไปจงัหวดัวนัเดยีวกนั
เลย ไมม่ใีครเอาทีใ่ครแลว้ มารว่มกนัทาํรว่มกนัคดิดกีวา่วา่เราจะผลกัดนั คจก. ใหอ้อกไปไดอ้ยา่งไร 
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 พอถงึวนันัด ชาวบา้นฝ ัง่รองรบัประมาณ 120 คน เขาไปรอทีจ่งัหวดัตัง้แต่ 4 โมงเชา้ บอก
ทางจงัหวดัวา่ เขาจะไมย่อมออกจากทีข่องเขา ชมรมชาวนาชาวไรค่ําพอุงกย็กกนัไปประมาณ 200 
กวา่ครอบครวั ในฐานะทีโ่ดนไล่ออก พีเ่ริม่พดูก่อน บอกกบัทางจงัหวดัวา่ “นี่เราไมเ่อาแลว้นะ” ดว้ย
เหตุผล 2 ประการคอื 1) ห่างไกลจากหมู่บา้นทํามาหากนิยาก 2) ไมไ่ดเ้ป็นพืน้ทีว่า่งเปล่าเหมอืนที่
ทางราชการอา้ง เป็นทีท่ีม่เีจา้ของ เราเอาไมไ่ด ้เจา้ของเดมิเขาไมย่อม เราจะไปอยูท่ีน่ัน่ไดอ้ยา่งไร 
 ทางจงัหวดัเขากบ็อกวา่ เขาจะเสนอขอ้มลูไปใหร้ฐับาลตามตรงเลยวา่ ทางโพธิช์ยัไมไ่ปเอา
ที่ของโพนทอง ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ 1) เป็นที่ที่มเีจ้าของแล้ว 2) ไกลจากหมู่บ้านถึง 20 
กโิลเมตร ไปทาํมาหากนิยาก 
 พวกพี่ก็กลบัมาบ้าน ช่วงนัน้ไม่ได้ทําไร่ทํานาเลย เพราะว่าทหารไปเฝ้าอยู่ แต่เขาอยู่ใน
หมูบ่า้นพี ่คอื หมู ่12 ไม่ได ้ต้องไปอยู่อกีหมู่บา้นหนึ่งทีห่มู ่5 วนัที ่27-28 มถุินา เหน็เขาออกขา่ว
ในท.ีว.ี เดนิขบวนต่อตา้นโครงการ คจก. เดนิทางไกลจากโคราชไปปากชอ่ง เรากช็วนกนัไป 5 คน 
ผูห้ญงิหมดเลย มพีี ่เมยีผูใ้หญ่บา้น แมแ่ก่ๆ  3 คน แลว้กเ็ดก็ผูห้ญงิอกีคนหนึ่ง* 
 
ทาํไมให้แม่แก่ๆไป 
 
 แม่แกบอกว่า “กแูก่แล้วให้กไูปเถอะ กอูยู่มานาน อยู่ในโลกน้ีมานาน ถ้าตายกใ็ห้กู
ตายซะ ให้สูยงัอยู่ สูยงัเลก็ๆ จะได้ทาํมาหากินต่อไปได้ แม่กทูาํกินในท่ีดินน้ีมาตัง้แต่กเูกิด 
ตัง้แต่แม่กมีูอยู่ แม่กตูายแล้ว ต่อมากอูยู่ กกูต้็องรกัษา” เรากช็วนกนัไป เงนิคา่รถออกใครออก
มนั คนละ 105 บาท ขีร่ถสสีม้ (บขส. ธรรมดา) จากรอ้ยเอด็มาปากชอ่ง หอบขา้วสาร หอบเสือ่ กนั
มารงุรงั ไปถงึไหนทีเ่หน็เขาเดนิขบวน คจก. เรากล็งเลย ชวนชาวบา้นทีห่มูบ่า้นรองรบัไปดว้ย เขาก็
ไปกนัเยอะประมาณ 10 กวา่คน เพราะเขากลวัวา่จะถกูยดึทีไ่ปแบง่ใหช้าวบา้นฝา่ยทีถ่กูไลม่า 
 ไปถงึปากช่อง เจอครปูระเวยีน7 มาต้อนรบัเป็นคนแรก ปู่เสื่อใหน้ัง่ “พีส่ะอิ้งอยู่ทีน่ี่นะครบั 
ถงึยงัไมรู่จ้กัใครกไ็มเ่ป็นไร เราพวกเดยีวกนั อุดมการณ์เดยีวกนั เดีย๋วจะตามมากนัอกีเยอะ” พีถ่าม
ครวู่า “ทําอย่างไร คจก. จงึจะหมดไป” ครถูามกลบัว่า “พีเ่คยพูดใส่ไมโครโฟนไหมครบั” พีบ่อกว่า 
ไมเ่คย  มนัจะตกใจมาก ครกูส็อนวา่ ถา้ตกใจใหห้ายใจลกึๆ 3 ครัง้ พีก่เ็ลยบอกวา่ ใหเ้อาพวกผูช้าย
ทีม่าจากโพนทองแลว้กนั เขาเคยเป็นหมอลาํกลอน เขาเคยขึน้เวท ีแต่ปรากฏวา่เขาไมรู่จ้กัวา่ คจก. 
มารอ้ยเอด็ปีไหน ไล่ออกกีค่รอบครวั รองรบักีค่รอบครวั พีก่จ็ําเป็นตอ้งขึน้ไปเอง เขาบอกว่าขึน้ไป
ทําอะไรก็ได้ ร้องเพลงก็ได้ ร้องไห้ก็ได้ ตอนขึ้นไปยังสัน่แด่กๆ อยู่ ตกใจหมดเลย เพราะว่ามี

                                                            
* ผูห้ญงิแถวหน้าอกี 5 คน มรีายชือ่ดงัต่อไปนี้คอื ทองยุน่ นาเรยีงรตัน์ เคยีบ สวุรรณศร ีวาสนา เยน็เกษม น้อย 
ไถวสนิธุ ์และด ีผลอบรม 
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ชา่งภาพมาถ่ายรปูเยอะไปหมด เขาบอกว่าไมเ่คยมผีูห้ญงิขึน้ไปพูดเลย มแีต่ขึน้ไปรอ้งเพลงบา้ง พี่
กข็ ึน้ไปพดูภาษาอสีาน “คจก. มาบา้นขอ้ย ไมไ่ดท้าํไรท่าํนาเลย คจก. หลอกใครไมห่ลอก มาหลอก
ชาวบา้น” แลว้กด็า่ต่อ “ไอ้ คจก. โครงการจดัสรรท่ีทาํกิน จดัแบบเลวๆ จดัแบบหมาๆ ไม่ดตูา
ม้าตาเรือ ไม่ดคูน มนัไม่เคยยากจน มนัไม่เคยมีท่ีมีทาง มนัเอาท่ีของเราไปให้คนอ่ืน ทาํไม
มนัไม่เอางานของมนัไปให้คนอ่ืนทาํบ้าง แล้วเงินเดือนมนัทาํไมมนัไม่แบ่งไปให้คนอ่ืนกิน
บา้ง เขาจะได้ซ้ือข้าวซ้ือน้ํา” พีก่ด็า่ คจก. ใหญ่เลยนะ 
 อกีสกัครูก่ต็อ้งขึน้ไปอกี เพราะคนเขาอยากฟงัผูห้ญงิพดู เขาบอกว่ามแีต่ผูช้ายพดูมาตัง้ 15 
คนืแลว้ ไมม่ผีูห้ญงิเลย แต่พีค่ดิวา่พีพ่ดูไมด่เีลยนะ พดูแบบหมาเหา่ กระโชกโฮกฮาก ครปูระเวยีนก็
แนะนําว่า เวลาพูดต้องพูดช้าๆ ต้องตัง้ใจดีๆ  ต้องคดิถงึว่าเขาทําอะไรกบัเรามาบ้าง ทําตัง้หลาย
อยา่ง แต่พีพ่ดูไมห่มด 
 ทีเ่จบ็ใจมากทีส่ดุ คอื พอกลบัจากทีชุ่มนุมไปถงึบา้น ทหารจากหน่วยสนัตนิิมติร 12 คน ไป
รออยู่แลว้ เฝ้าอยู่รอบๆ ต้นมะม่วง หมากขนุน แถวพุ่มไมต้ามบา้น แลว้กไ็ปบา้นป้า พีส่าวของแม่
นะ ไปนัง่กนัทีน่ัน่ ไมข่ึน้บา้นพีน่ะ แต่ไปบอกกบัคนรอบๆ พีน่ะ คอื คนทีอ่ยู่บา้นขา้งๆ 2-3 หลงัว่า 
“ให้เลิกนะ ไม่เลิกจะเกบ็ ขอให้เลิกเป็นผูนํ้า อย่าไปพูดท่ีไหนอีก... เด๋ียวน้ีกาํเริบใหญ่ เสือก
ไปพดูท่ีโคราช เราบอกให้หยดุไปโผลท่ี่ปากช่อง ไปเดินขบวนบอกให้โครงการล้ม ด่าเราใหญ่ 
รู้ไหมเราเจบ็” ทหารบอกว่าวนันัน้เขากต็ามไปดูตอนอยู่กบัพวกทีม่อ็บปากช่อง ตอนน้ีไม่มพีวก
แลว้ จะวา่อยา่งไรอกีมอียูค่นเดยีว “ย่ิงเป็นผูห้ญิง ย่ิงเกบ็ง่าย” 
 เรือ่งถกูขม่ขู ่คกุคามนี่มหีลายรปูแบบ ตอนแรกเป็นตาํรวจ ต่อมาก ็อส. ทีท่างกอรมน. (กอง
อาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน) สง่ไป มาพดูเปรยๆ วา่จะ ‘วางยา’ พี ่พีก่ไ็ปบอกตํารวจเฉพาะ
กจิทีเ่ป็นลูกน้องผูว้า่ฯ กนัไวก้่อนว่า เวลาพีก่นิอะไร ถา้ยงัไมถ่งึคราวตาย กค็งไมต่ายแน่ๆ แต่ถา้พี่
ตายคนเดยีวอะไรๆ ในดงแมเ่ผดมนัดขีึน้หมดพีก่ย็นิด ีตายเดีย๋วน้ีกย็งัได ้ตํารวจกเ็ลยบอกวา่ “พี ่... 
พีย่งัไมถ่งึขนาดเป็นผูร้า้ยดอก” พดูไปแลว้กค็อื ถา้เราทนัเขา ... เขากย็อม 
 บางวนัทหารหน่วยสนัตนิิมติรกจ็ะมาบอกวา่ “วนันี้นะ จะมมีอืปราบมอืดมีาเกบ็พีส่ะอิ้ง” แต่
ไม่บอกเราตรงๆ หรอก ไปบอกคนรอบๆ ข้างเรา สร้างกระแสรบกวนสมาธิเรา รบกวนคนใน
ครอบครวัใหห้วาดกลวัไปดว้ย วนัหน่ึงลกูชายพีอ่อกไปกนิน้ําขา้งนอก คอื บา้นพีเ่ป็นบา้นแบบโลง่ๆ 
ถา้จะกนิน้ําตอ้งออกไปตกัขา้งบา้น เจอทหารนัง่อยูใ่ตต้น้มะมว่ง เรยีกไปบอกว่า “ไอ้หนูมาน่ี บอก
แม่ให้เลิกเป็นผูนํ้าเร่ือง คจก. เรื่องอะไรให้หมด บอกให้แม่หยุดพดูด้วยนะ ถ้าไม่หยุด เราจะ
เกบ็ภายใน 2-3 วนั ไม่เกิน 3 วนัแน่” 
 ตอนนัน้พี่กค็ดิว่า ... มนัจะฆ่าเราจรงิๆ หรอื ... คดิ ...คดิ พี่กก็ลวัอยู่นะ ลกึลงไปมนัก็ยงั
กลวัอยู่ ... ถา้มาฆ่าจรงิแลว้เราไมต่ายล่ะ ... หรอืถา้เราตายแลว้เขาจะไดอ้ะไร เราเกดิมากต็อ้งตาย
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แน่ๆ เพยีงแต่ไม่รูว้่าจะตายตอนไหนเท่านัน้แหละ ...พอตื่นเชา้ขึน้กเ็ลยไปจงัหวดั ไปบอกใหผู้ว้่าฯ
และนายทหารยศพลเอกคนหนึ่งไดรู้ไ้ว ้...เขาชื่ออะไรกไ็ม่รู ้รูแ้ต่ว่าเป็นคนที่มบีทบาทในใน คจก. 
มาก ส่วนพวกที่คอยมากวนคนรอบขา้ง พี่กส็ ัง่กลบัไปว่า ถ้ามาอกีเมื่อไรพี่จะเตะให้ คอยดูซ ิใน
ระหว่างนัน้ ช่วงประมาณวนัที่ 1-3 กรกฎาคม นายเอนก สิทธิประศาสน์ รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นตวัแทนทีม่อีํานาจเตม็จากรฐับาลมาเจรจากบัผูชุ้มนุมประท้วงทีป่ากช่อง 
ยนิยอมใหย้กเลกิโครงการ คจก. แต่จรงิๆแลว้ยงัไม่เลกิในหมู่บ้านพี ่ทหารยงัเฝ้าอยู่ ชาวบา้นกไ็ด้
แต่กลุม้ใจว่า เมื่อไรจะไปๆเสยีท ีไม่ไปแล้วยงัมาข่มเหง เอาปืนตหีวัคนในหมู่บา้น พีเ่จบ็ใจกไ็ปว่า
มนั คอืผูช้าย 2 คน เขาเป็นลูกเขยกบัพ่อกนั ทะเลาะกบัเจา้หน้าที่ เขากเ็ลยจะจบัใส่กุญแจมอือนั
เดยีวกนั ลกูเขยกไ็มย่อม พอ่ตากไ็มย่อม เจา้หน้าทีก่โ็มโหเอาพานทา้ยปืนตจีมกูแตก เลอืดสาดตดิ
เสือ้ของเจ้าหน้าที่ ความจรงิเหน็ๆกนัอยู่ หลกัฐานทุกอย่างมนัฟ้อง เขากอ็ยู่ไม่ได ้ขนของขอยา้ย
ทนัท ี
 สุดท้ายขึ้นมาขู่ถึงบ้าน ถือปืนมาทุกคน มาเรยีก “พี่สะอิ้ง” ยงัดนีะ ยงัเรยีกพี่อยู่ “ ‘ของ’ 
ของผมน่ีนะ (หมายถึงอวยัวะเพศ) ฝังมุกสิบเมด็เลยนะ ถ้าใครพูดด้วย สบตาด้วย ไม่มีทาง
รอดไปเลย ต้องเสรจ็แน่ๆ” พีโ่กรธสุดขดี โมโหสุดขดี ลุกขึน้ชี้หน้าด่าเลย “มงึพูดเรื่องลามกจก
เปรต ออกไปเดีย๋วนี้นะ ถา้ไมอ่อกไป ไมร่บัรองความปลอดภยัดว้ยวา่อะไรจะเกดิขึน้” พีด่า่มนัเจบ็ๆ 
อะไรกไ็ดผ้ีๆ  เป็นผปีอบมาตําไสต้ําพุง ยนืดา่กนัอยู่ 3 ชัว่โมง ตัง้แต่เทีย่งคนืถงึต ี3 จนในทีสุ่ดพีว่ ิง่
ไปเอาน้ํามาสาด มนัถงึยอมไป 
 พอไปกนัหมดแลว้พีก่น็ัง่รอ้งไหโ้ฮเลย แช่งชกัหกักระดูก ขอใหค้นพวกนี้ไดร้บักรรม ไมว่่า
ชาตน้ีิชาตไิหน พีม่ลีูก มคีรอบครวั มสีาม ีเรือ่งอย่างนัน้ไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่าน แต่ตัง้แต่เกดิมาพีก่ไ็ม่
เคยถูกใครลบหลู่ด้วยเรื่องลามกจกเปรตขนาดนี้ วนัรุ่งขึน้ประธานและกรรมการของชมรมที่เป็น
ผูช้าย 2 คนเขากม็าลาออกเลย 
 โครงการ คจก. ยกเลกิไปแล้วในการเจรจาที่ปากช่อง ตัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2535 แต่
รฐับาลกย็งัไม่ทําอะไรออกมาให้ชดัเจน รบัว่าจะออกเอกสารสทิธใิห้กย็งัไม่มกีารดําเนินการ ทาง
จงัหวดัรอ้ยเอด็กเ็ลยอา้งว่า โครงการยงัไมย่กเลกิ หลงัจากนัน้ยงัตอ้งไปเจรจากบัทางจงัหวดัอกีตัง้ 
6 เทีย่ว กวา่จะไดก้ลบัไปทาํไร ่มอียูค่ร ัง้หนึ่ง ในระหวา่งเจรจากบัผูว้า่ฯอยู ่ตอนคํ่าๆ เกดิไฟไหมข้ึน้
ที่สํานักงานป่าไม้เขต เกดิจากอุบตัิเหตุน่ะ เขาทํากบัขา้วแล้วดบัไฟไม่สนิท แต่ฝ่ายที่คดัค้านมา
ตลอดไปแจ้งความว่า นางสะอิ้ง ไถวสนิธุ์ กบัพวกมาเผาศูนย์ประสานงานป่าไมเ้ขต วทิยุ ปืนและ
ทองคาํหนัก 1 บาท หายไปหมด เขาขอใหเ้รารบัผดิชอบ ตอนแรกพีก่ต็กใจ แต่พอนึกขึน้ไดว้า่ เรา
ไมไ่ดเ้ผา เราไมไ่ดท้าํผดิ เรากไ็มต่อ้งกลวัซ ิกม็คีวามมัน่ใจขึน้ แลว้การต่อสูท้ีม่คีวามจรงิใจ เสยีสละ
มากๆ นี่ มนัเป็นบุญบารมนีะ นายอําเภอเขาก็พูดเองว่า “ตอนคํ่าๆ สะอิ้งเจรจากบัผู้ว่าฯอยู่ที่ตวั
จงัหวดั ผมกอ็ยูท่ ีน่ัน่ดว้ย แลว้จะไปเผาสาํนกังานปา่ไมไ้ดอ้ยา่งไร” 
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 ถงึจะมกีารเจรจาตกลงกนัแลว้ แต่เรือ่ง คจก. ยดืเยือ้มาอกีหลายเดอืน ชาวบา้นทีก่ลบัไปทาํ
กนิในที่เดมิกย็งัถูกจบักุม วนัหนึ่งถงึกบับุกไปจบัตาเฒ่าคนเดยีวที่ไร่ ตาเฒ่าไม่ยอมรบัขอ้หา ไม่
ยอมเซน็ชื่อ ชาวบา้นกไ็มย่อมใหจ้บัตาเฒ่าไปคนเดยีว ถา้จบัตอ้งจบัหมด ถ้าไม่อย่างนัน้จะไมย่อม
ใหพ้าไป จะเผารถทิ้ง ชาวบา้นขึน้ไปอยู่กนัเตม็รถ ยนืกนัรถไม่ใหไ้ป ตํารวจต้องยอมเอากุญแจมอื
อก แต่ขูว่่าทหีลงัอย่ามาทีต่รงนี้อกี ถ้ามาจะจบั ชาวบา้นกโ็ต้ว่า ถ้าไม่ใหอ้ยู่ตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหน 
ตอ้งหาทีใ่หใ้หม ่ตาํรวจบอกวา่ “ไมห่าใหด้อก นี่เป็นโครงการของรฐั” 
 ชาวบ้านจากดงแม่เผด 600 คนกเ็ลยชุมนุมกนัหน้าสํานักงานป่าไม้อําเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ยื่นขอ้เสนอให้ย้ายด่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่จบักุมทุบตชีาวบ้าน ออกจากพื้นที่ภายใน 24 
ชัว่โมง ให้ไปตามหาเดก็ทีอ่ยู่ในถํ้า คอื มเีดก็คนหนึ่งอายุเพิง่ออกจากโรงเรยีน ตอนตํารวจไล่จบั 
เด็กวิง่หนีไปซ่อนอยู่ในถํ้า เห็นคนก็ไม่กล้าออกมาหากลวัจะเป็นเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มกีารโยกย้าย 
ชาวบ้านจะไม่หยุดชุมนุม ไม่หยุดเคลื่อนไหว จะเผาสํานักงานป่าไม้ทิ้ง จะเคลื่อนไปจังหวัด 
นายอาํเภอต้องวิทยุไปบอกผูว่้าฯให้มาแก้ไขสถานการณ์หน้าส่ิวหน้าขวาน เพราะชาวบ้าน
จะไม่ยอมเจรจากบัผูท่ี้ไม่มีอาํนาจสัง่การโดยเดด็ขาด ในท่ีสุดเขาต้องยอมสัง่ย้ายเจ้าหน้าท่ี
ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้เป็นต้นมาเจ้าหน้าท่ีกไ็ม่มารบกวนอีกเลย 
 การชุมนุมครัง้นัน้ ชาวบา้นทาํกนัเอง แต่กเ็ริม่มเีจา้หน้าทีเ่อน็จโีอเขา้มาประสานนะ เขาเป็น
แกนนําในการเจรจาที่ปากช่อง พอรูว้่าชาวบ้านกลบัไปทีท่ํากนิเดมิแล้วถูกจบักุม เขากถ็อืว่าต้อง
ออกไปช่วยปกป้องชาวบ้าน ต้องกลบัไปคุยกบัคุณอเนก สทิธปิระศาสน์ใหม่ เอ็นจีโอที่เขา้มาใน
พืน้ทีเ่ราเขาออกจะแปลกใจนะ เขาบอกวา่ “องคก์รท่ีน่ีเขม้แขง็ดี เสียดายท่ีผูนํ้าเป็นผูห้ญิง...” 
 
ในช่วง คจก. น่ีเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ในท่ามกลางคมหอกคมดาบทีเดียว พ่ีกบัชาวบ้านมี
ชีวิตอยู่ท่ามกลางหน่วยทหารอาวธุครบมือ ถือปืนยืนประจนักนัอยู่ในหมู่บ้าน คมุเข้มห้าม
ออกไปทาํไรทาํนา ข่มขู่คกุคามเอาชีวิต แต่ในขณะเดียวกนัพ่ีกเ็ร่ิมมีพนัธมิตรเข้มแขง็และ
กว้างขวางขึ้น  ขยายไปถึงหมู่บ้านอ่ืนๆ  เร่ิมออกไปชุมนุม  เดินขบวน  ไฮด์ปาร์ค และ
ประสานงานกบัเอน็จีโอ มีบทเรียนอ่ืนๆ อีกไหมท่ีพ่ีอยากให้จดบนัทึกไว้ 
 
 พดูถงึทหาร ทุกวนัน้ีกย็งักลวัอยู่นะ กลวัทหาร วนัแรกๆ ทีท่หารเขา้มาในหมูบ่า้นนะอยูด่ีๆ  
พีจ่ะเป็นประสาทเอา หยบิรองเท้าไปใส่ตู้กบัขา้ว... ใครจะเป็นหลกัประกนัได้ว่าทหารจะไม่ยึด
อาํนาจอีก... แต่เจา้หน้าทีท่างจงัหวดั ทางอําเภอคุน้เคยกนัมากขึน้ ไปตดิต่องานอะไรกง็า่ยขึน้ มี
เรือ่งอะไรเขากจ็ะโทรศพัทส์ง่เรือ่งใหรู้ท้นัทเีลย ทางจงัหวดั ทางอาํเภอเขากลวัถกูต่อวา่ ถา้ชาวบา้น
รูท้หีลงัวา่สง่ขอ้มลูมาไมถ่งึ 
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 ถา้เจอเจา้หน้าทีค่นไหนวางมาดหรอืขม่ขูม่ากๆ พีก่จ็ะต่อวา่เอาเหมอืนกนั คณุคอืใคร ทาํไม
มาขู่เรา คุณคดิว่าอยู่ตรงนี้ตลอดชวีติหรอืชัว่นิรนัดรไหม ยิง่มาจากทีอ่ื่นทําไมคุณต้องมาขูเ่ราดว้ย 
ที่นี่เป็นที่ของเรา เป็นบ้านของเรานะ คุณเป็นใครมาจากไหน มาขู่เรา ฟ่อดฟ่อด คุณใหญ่กว่า
ประชาชนหรอื ใหญ่กวา่คนทัง้โลกหรอื คณุจะใหญ่อยูค่นเดยีว ดงัอยูค่นเดยีวเหมอืนพรรคพลงัธรรม
หรอื... เดีย๋วนี้พวกเจา้หน้าทีเ่ลกิวางมาดไปเยอะแลว้ 
 เมื่อก่อนกบันายอําเภอนี่เขา้กนัไม่ได้เลย เดนิผ่านก็อย่าเขา้มาใกล้เลย ไม่ยกมอืไหว้ ถือ
ของมา เขาเขา้มาขอดูกไ็มใ่หด้ ูบอกไปเลย “ดฉิันไมอ่ยากใหดู้ มอีะไรไหม?” เจา้หน้าทีต่ามอําเภอ
เขาขีเ้ต๊ะ ขีแ้อ๊คจะตาย แต่ในอําเภอโพธิช์ยั ขีเ้ต๊ะไมไ่ดแ้ล้วนะเดีย๋วนี้ เพราะมปีระชาชนรูจ้กัหน้าที ่
รูจ้กักาลเทศะ เขารูน้ะวา่คุณคอืผูร้บัใชป้ระชาชน คอืผูบ้รกิารจรงิๆ ถา้คณุจะเถยีงคณุบอกไดไ้หมวา่
คณุเป็นใคร ถา้ไมใ่ชผู่บ้รกิารประชาชน 
 ถา้คณุไมด่ ีคณุไปเลย ทีน่ี่คอืถิน่ของเรา เคยไลอ่อกจากหอประชมุกนัมาแลว้นะ นายอาํเภอ
คนก่อนเขาบอกว่า “คุณพูดไม่ดี เรื่องคจก. น่ี ถึงอย่างไรโครงการมนักดี็” พ่ีกเ็ลยลุกขึ้นไล่
ออกจากหอประชุมไปเลย “หอประชุมแห่งน้ีท่านนายอาํเภอไม่ได้สรา้ง ไม่ได้เก่ียวข้องแม้แต่
บาทเดียว ดิฉันยงัสนับสนุนเงินมาหน่ึงร้อย ท่านนายอาํเภอน่าจะออกไปซะ” กท็ะเลาะกนั
ใหญ่ นายอําเภอโมโหมาก บอกวา่ “กไูมอ่ยากคุยโวย้ คนพดูไม่รูภ้าษา” กค็ุณไมรู่ภ้าษาเรา เราไมรู่้
ภาษาคณุเหมอืนกนั เอาซ ิ... ถงึไหนถงึกนั 
 รฐัมนตรปีระจวบกเ็หมอืนกนัเคยเหน็ทีส่กลนคร พอเหน็พีปุ่๊ ปกบ็อก “ทอดธุระกนัหน่อย...
คนนี้เหน็เจา้นายทําไมไมไ่หว ้เหน็ผมเป็นอะไร ผมเป็นรฐัมนตรเีกษตรฯ นะ คุณไมไ่หวแ้ลว้คุณจะ
ได ้สปก.อย่างไร” เออ้! ถา้ สปก.4-01 มนัมาจากการทีฉ่ันไหว ้ฉันจะกราบตนีดว้ยแหละ เรือ่งอะไร
กฎหมายกไ็มไ่ดอ้อกวา่ถา้เหน็รฐัมนตรทีีไ่หนกใ็หไ้หว ้พีก่ส็วนกลบัไป ถา้พรรคพวกเขาไมพ่ดูนะ ...
เดนิมาเฉยๆ อาจจะไหว้อยู่ นี่มาบอกพวกของใครของมนั พวกน้ีรฐัมนตรนีะต้องไหว้ รูส้กึว่ามนั
เกนิไป มนัไม่ค่อยดใีนสายตาของชาวบ้าน อยากจะใหเ้ราไหวใ้ห้เรายอมทุกอย่าง กแ็สดงออกมา
ก่อนซ ิจะใหเ้ราศรทัธาคุณ กต็้องไม่บงัคบั ไม่ขม่ขู ่ไมเ่บยีดเบยีน พีเ่ป็นคนโผงผาง เหน็อะไรผดิก็
พูดตรงๆ จะโกรธกม็าปาดคอเลย ...เอ้า...ยนิดใีหป้าดเลยถ้าคุณสบายใจ ตอนนัน้ความรูส้กึมนัถงึ
ทีส่ดุ เพราะพีถู่กกดดนัมาก ทหารไปนัง่เฝ้าบา้นพีห่ลายคนืหลายวนั ไปถอืปืนทาํแก๊กๆ ไมย่งิหรอก
นะ ทาํเป็นก๊อกๆ แก๊กๆ 
 แต่ตอนนี้ใชส้นัตวิธิ ีหลายท่า หลายกระบวน พดูดีๆ  จะใชง้านตอ้งชม ...พวกทีค่ดิวา่ตวัเอง
มอีํานาจ มนัดุจะทํายงัไงไม่ใหม้นัดุเรา... มอบดอกไมใ้หบ้้าง อะไรบา้ง เขาจะปลื้มมาก อย่างเชญิ
ผูว้า่ฯ มาเปิดงานแขง่ฟุตบอลทีต่ําบล แกกม็า บอกวา่ “ไมม่าไมไ่ด ้สะอิง้เขาสัง่ เขาเป็นประธาน ไม่
ทาํตาม เขาจะไปวา่ถงึทีน่อน” ถา้ตวัเองไมอ่ยูก่ใ็หล้กูน้องมาแทน 
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 มาถงึขัน้นี้ ตอนนี้ทําอะไรงา่ยขึน้กว่าแต่ก่อนเยอะนะ ตอนแรกท่ีเร่ิมต้นกก็ล้าๆ กลวัๆ 
ตอนน้ีรู้สึกว่าตัวเองมัน่ใจขึ้น คนขี้กลวัมนัจะทําอะไรไม่สําเรจ็ แม้แต่ทํานาของตัวเอง 
ตวัเองยงัแก้ไขไม่ได้ คนอ่ืนจะแก้ไขได้อย่างไร ตอนน้ีมีเพื่อนมากขึ้น อบอุ่นขึ้น มีชาวบ้าน
หนุนหลงั เราเร่ิมต้นต่อสู้เพราะอยากได้ความชอบธรรม เราไม่ได้ไปรบัจ้างใคร ไม่อยากเป็น
ฐานเสียงของสส. สจ. ไม่เคยคิดสมคัรกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน แข่งกบัใคร คนเขาก็เริม่เขา้ใจขึ้น 
ส่วนทีไ่ม่เขา้ใจกย็งัมอียู่ แต่ตอนนี้กน้็อยหลงเหลอืไม่กีค่น หมู่บ้านอื่นอาจจะมบี้าง เขาอยู่ไกลเรา
ไม่ไดอ้ยู่ใกล้กนั ที่อยู่ในหมู่บ้านเดยีวกนัเหน็กนัทุกวนัว่าทําอะไรอยู่ เรากย็งัจนเหมอืนเดมิ ไม่ได้
รวยเกนิหน้าใคร ถงึไปทาํงานกท็าํแบบฟรีๆ  ไมไ่ดร้บัจา้งใคร ทําแลว้กย็งัจนอยู่อย่างนัน้ ถา้ทาํแลว้
รวยขึน้กต็อ้งอจิฉากนัแน่นอน เรากต็อ้งอยูใ่นสภาพคอ่ยเป็นคอ่ยไป จรงิๆแลว้บา้นทีพ่ีอ่ยูท่กุวนันี้ยงั
สรา้งไมเ่สรจ็ ไมม่เีงนิ ตอ้งไปกู ้ธกส. มาเหมอืนกนั ลาํบาก... กูม้าทาํบา้นมนัไมม่กีําไร ปลกูอยู่เอง
จะไปเอากาํไรกบัใคร 
 ในครอบครวัสามพีีเ่ขาเขา้ใจด ีเรื่องน้ีเป็นเรือ่งสําคญัมากๆ คนทีอ่ยู่รอบขา้งเราต้องเขา้ใจ
หมด พีส่าวแม ่น้องชายพอ่ เขากส็นบัสนุนทุกคนนัน่แหละ ถา้พีไ่มม่ามอ็บ เขากจ็ะเปลีย่นกนัมา วนั
ไหนพี่ข ี้เกียจ พี่ก็บอก โอ๊ย! ไม่ไปดอก ตาเฒ่าอยู่เฮือนก็จะต่อว่า “ถ้าเจ้าไม่ทํา คนอ่ืนไม่ทํา 
เม่ือไรประเทศชาติมนัจะเจริญสกัที มนักล่็มจมอยูนั่น่แหละ แม้แต่เจ้ายงัขี้เกียจ ยงัไม่จริงใจ 
รฐับาลเรือ่งอะไรเขาจะมาแก้ เพราะไม่ใช่พืน้ท่ีของรฐับาล พืน้ท่ีของเจ้า นาของเจ้า ท่ีดินของ
เจ้า ไม่ใช่ของรฐับาล เร่ืองอะไรเขาจะมาแก้ไข ถ้าเจ้าไม่ไป บอกไปขอ เขาจะรู้ได้อย่างไรว่า
เจ้าเดือดร้อน อยากได้อะไร อยากกินอะไร ถึงมนัสุกแล้ว ขนุนสุกๆ เขาถือเดินผา่นหน้าเจ้า
ไป เจ้าไม่ขอ เรื่องอะไรเขาจะให้” แกจะสอนอยูเ่รือ่ย จนบางทพีีร่าํคาญ โอ๊ย! พดูมากอยา่งนี้เป็น
นายกฯ เสยีเองซิ เขาจะคุยแต่เรื่องการเมอืง คุยทุกเรื่องที่เป็นปญัหาของชาวบ้าน ไม่คุยกไ็ม่ได ้
เพราะวา่ชาวบา้นไปนัง่เฝ้าทกุคนืเลย 
 “ตวัเองเป็นผูนํ้า ตอ้งอดทนมากๆ ตอ้งฟงัเขา ไมใ่ชไ่มฟ่งั” ตาเฒา่ชอบสอน บางทพีีก่ข็ ีเ้กยีจ
ฟงั ตาเฒ่าอยู่เฮอืนฟงัแทน ฟงัแลว้ตอ้งรบัเอาไปชว่ยเขา บางทเีกอืบจะเป็นประสาทตาย 4-5 เรื่อง
มาพรอ้มกนั ให้พาไปหาหมอ จะไปหาทนายความกใ็หเ้ราพาไป “ไปหาทนายความให้หน่อย เขา
ฟ้องเอาทีด่นิก ู...เขาวา่กูลกัหมเูขา ...ขา้วกูเป็นอะไรกไ็มรู่ ้ตัง้แต่ลอกคลองมาขา้วกูไมม่น้ํีาใสเ่ลย... 
ฝายกูน้ําไม่เคยออกมาเลย ช่วยหน่อย ...ฯลฯ” กไ็ปพูดกบัเขาว่าเรามอีะไรกแ็บ่งกนัช่วยกนั เงนิก็
ออกเท่ากนั  จะไปฟ้องอําเภอว่ากาํนันไมเ่อาน้ําเขา้ฝายเขาใหเ้ตม็ กํานันบอกแคน่ี้ตอ้งใหถ้งึอําเภอ 
เราเอาจอบมาขุดๆ มันก็ไหลแล้ว เรื่องผู้หญิง ผู้ชาย เรื่องผัวๆ เมียๆ น่ีทะเลาะกันบ่อยที่สุด 
ผูใ้หญ่บา้นกม็นีะไมไ่ปแจง้ ไปแจง้พี ่ถามว่าทาํไม “กไูมก่ลา้ไป กยูา่นผูใ้หญ่บา้นไมพ่ดูกบักู” พีก่ไ็ป
เรยีกผูใ้หญ่บา้นมาบอกวา่ “เรือ่งมนัเป็นอยา่งนี้นะ” แกกอ็อกไปจดัการ 
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 เรื่องภายในหมูบ่า้นกเ็ยอะ เรือ่งทีต่้องเกีย่วขอ้งกบัขา้งนอกกม็าก เรื่องขา้งนอกกต็อ้งขยนั 
ขยนัคยุกบันาย ขยนัคยุกบัคนในกลุ่มของเราเอง ขยนัทาํข้อมูล รู้เขารู้เรา รู้ข้อมูลก่อน เขา
เอาข้อมูลอะไรมาพูด เวลาเจรจากับรฐัมนตรีเราจะมีเงื่อนไข เสนอข้อเรียกร้อง เสนอ
มาตรการอะไรบ้าง ถา้รฐัมนตรีไม่ตกลง ต้องขอเวลานอกขอประชุมกลุ่ม ถ้าตกลงปุ๊ ปต้องดู
ว่ามีหมกเมด็ไหม มีเบื้องหน้าเบื้องหลงัอะไร เราพร้อมท่ีจะรบหรือไม่รบ การรบไม่มีอะไร
มาก คือ ต้องชมุนุม เรียกรอ้ง กดดนั หวัใจใหญ่ในการแก้ปัญหา คือ ต้องรวมตวักนัพดู 
 
ใช้กลยทุธอะไรในการรวมกลุ่มชาวบา้น 
 
 ยกปัญหามาพูดซิ ปัญหาก็คือตัวหลักท่ีจะเช่ือมโยงทุกกลุ่ม ประเด็นปญัหาเป็น
เป้าหมายหลกัทีส่ําคญัมาก ในช่วงทีเ่กดิกรณียูคาฯ ต่อมาจนกระทัง่ถงึโครงการ คจก. ปญัหาของ
ชาวบา้นคอื เรื่องสทิธใินทีด่นิทํากนิ ก่อนหน้านี้ ปญัหาคอื ถูกเจ้าหน้าทีร่ฐัหลอกลวง ส่งเสรมินัน่ 
สง่เสรมินี่ เชน่ ทอผา้ เสรจ็แลว้ไมม่ตีลาดรองรบั ใหร้าชการซือ้เขากไ็มซ่ือ้ เจา้หน้าทีข่องรฐัมกัไปยนื
อยู่ขา้งกลุ่มทุน เราตอ้งรูจ้กัตนีายตรงจุดอ่อน คุณบอกใหเ้ราทําอย่างนี้ คุณไม่จรงิใจ แลว้ยงัไปเอา
คนภายนอกมาหลอกเราซํ้าสองอกี 
 เรื่องถูกเจ้าหน้าที่ของรฐัหลอกมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องเซ็นชื่อนี่ ไปเข้าร่วมประชุม
โครงการ คจก. เขากเ็อากระดาษมาใหเ้ซน็ชือ่ ถามวา่เซน็ทาํไม เขากบ็อกวา่ไมม่อีะไรครบัคณุ เราก็
เขา้ใจว่าเซน็ในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชุมยกเลกิโครงการ คจก. พอเซน็ไปแลว้ เขาไปทาํใบปะหน้าใหม่
เป็นคนละเรื่อง กลายเป็นว่าเราเห็นด้วยกบัโครงการ คจก. เรารู้สกึโดนหลอกอีกแล้ว ชาวบ้าน
เสยีเปรยีบเจา้หน้าทีข่องรฐัตลอดเวลา เลยไปขอคนืจากผูว้า่ฯ ทีเ่ซน็ไปแลว้น่ะเราขอคนืเอากลบัไป
บ้านเรา เพราะเราไม่ได้เหน็ด้วยกบัโครงการนี้ เราเซ็นชื่อในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านัน้ เรื่อง
เซน็ช่ือน่ี ต้องระมดัระวงัอย่างท่ีสุด อกีอย่างหน่ึงสาํหรบัตวัพีเ่องเวลาไปมอ็บ ตาเฒ่าจะสัง่นักสัง่
หนาวา่อยา่ไปเยีย่วคนเดยีว แลว้กอ็ยา่กนิน้ําทีใ่ครเขาให ้ใหร้ะวงัตวั 
   
หลงัจากโครงการ คจก.ยติุ ชาวบา้นทาํอะไรต่อ 
 
 ยงัไมยุ่ตนิะ อย่าทีเ่คยบอกนัน่แหละว่า ใหช้าวบา้นกลบัคนืทีท่าํกนิเดมิได ้แต่ในทางปฏบิตัิ
แล้วเจ้าหน้าทีใ่นพื้นที่ยงัไม่ยอมรบัมต ิยงัต้องต่อสูเ้จรจากนัอกีหลายรอบ แต่ที่ทําพรอ้มๆ กนัไป
ดว้ยคอื ตัง้แต่ปี 2536 คอืงานฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ปา่ ชือ่ โครงการคนรกัป่าพฒันาต้นน้ําดงแม่เผด 
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 โครงการนี้เกดิขึน้ไดเ้พราะชาวบา้นมานัง่คุยกนั วเิคราะหท์ีม่าทีไ่ปแลว้กไ็ดข้อ้สรุปร่วมกนั
วา่ แนวคดิของเจา้หน้าทีร่ฐั คอื ปกัใจวา่ชาวบา้นเป็นคนตดัไมท้าํลายปา่ เป็นคนบุกรุกเขตตน้น้ําลาํ
ธาร ดงันัน้ตอ้งอพยพชาวบา้นออกไปเสยี แต่ความจรงิปา่โล่งเตยีนตัง้แต่สมยัรฐับาลใหส้มัปทานตดั
แลว้ ชาวบา้นเขา้ไปอาศยัจบัจองเป็นทีด่นิทํากนิไมไ่ดบุ้กรุก เราขอทาํกนิในทีด่นิเดมิ เราอยากชีใ้ห้
ทางการเหน็ว่า คนกบัป่าอยู่ด้วยกนัได้ ชาวบ้านนอกจากจะไม่ทําลายป่าแล้ว ยงัช่วยอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟู 
 โครงการคนรกัปา่ฯ มชีาวบา้น 21 หมูบ่า้น จากทัง้หมด 38 หมูบ่า้น ในบรเิวณปา่ดงแมเ่ผด
เป็นสมาชกิโครงการ คณะกรรมการเลอืกจากตวัแทนของแตล่ะหมูบ่า้น กรรมการคนแกท่ีส่ดุอาย ุ68 
ปี เด็กที่สุดอายุ 21 ปี ยงัไม่ได้แต่งงานนะ ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณน้ีแหละ 30-40 ปี ลูกโตเข้า
โรงเรยีนแล้ว แต่เวลาพ่อแม่ประชุมก็มาช่วยทํากับข้าว มาช่วยตักน้ําให้ คณะกรรมการ แบ่ง
ออกเป็นฝ่ายต่างๆ คอื ฝา่ยเลขาฯ ทําหน้าทีน่ัดหมายการประชุม ฝ่ายฟ้ืนฟูปา่ ฝา่ยปา่ชุมชน ฝ่าย
เกษตร ฝา่ยกองทนุ ฝา่ยคอยตรวจตราดแูลไมใ่หค้นภายนอกลกัลอบเขา้ไปตดัไม ้
 แมพ่ีต่ายแลว้เอาคนืไมไ่ด ้แต่ปา่หายนี่คงพอเอากลบัไดอ้ยูด่อกนะ ถา้ถามว่าเอาคนืไดไ้หม
ใน 5 ปีขา้งหน้า นับตัง้แต่ปี 2536 ถึง 25408 ป่าที่โล่งเตียนมานาน หน้าดนิเสยี ต้องมกีารปลูก
ทดแทน ทางจงัหวดัเขากช็ว่ยนะ ผูว้า่ฯใหเ้งนิคา่ตน้ไม ้อนุมตัใิหร้ถขนมาสง่ถงึทีเ่ลย ตัง้ใจว่าจะปลกู
เพิม่อกี 140,000 ตน้ ปีกลายนี้เพิง่ปลกูไปได ้5,000 ตน้... รูส้กึวา่มนัตาย ยงัตายกนัอยู ่คอืพนัธุก์ลา้
มนัเลก็เกนิไป คดิวา่น่าจะเพาะกลา้เองใหโ้ตกอ่น แลว้คอ่ยปลกู 
 การปลกูปา่เป็นกจิกรรมทีช่าวบา้นซึง่เป็นสมาชกิในโครงการจะชว่ยกนัทาํ เดอืนหนึ่งๆ จะมี
คณะกรรมการคอยตรวจตราดแูลวา่ ในแต่ละแปลงปลกูกีต่น้ ตายกีต่น้ ไดก้ีต่น้ กรรมการชดุใหญ่มพีี่
เป็นประธาน คอยดแูลวา่กรรมการชดุเลก็ไปทาํงานไหม? ตอ้งไปดไูรเ่ขาเอง เดนิจากไรค่นนัน้ไปจน
จดไร่คนนี้ ปกัป้ายหา้มคนกบัสตัวท์ีย่งัเลก็อยู่อย่าเขา้ไปใกล ้ทาํแนวกัน้ไฟป่า ตดิป้าย ‘ป่าอนุรกัษ์’ 
ไวทุ้กปา่... เราประชมุกรรมการกนัทุกวนัที ่11 ของเดอืน ชาวบา้นพอเหน็มตีน้ไมข้ึน้ไดใ้นไรม่นั เขา
กม็หีวงัแลว้ ถา้ฟ้ืนฟูปา่สาํเรจ็ ชาวบา้นกจ็ะขอใหท้างราชการออกเอกสารสทิธิใ์ห ้ถา้ไมส่าํเรจ็กย็นิดี
ใหร้ฐัเขา้มาทาํหน้าที9่ 
 ในภาคอีสานไม่ได้มีปญัหาเฉพาะที่ดงแม่เผด มีทัง้หมด 47 ป่าด้วยกัน ที่ชาวบ้านถูก
กล่าวหาว่าบุกรุก โครงการ คจก. ยกเลกิแลว้แต่กย็งัไม่ล้มสกัท ีกเ็ลยมกีารออกหนังสอืชวนกนัไป
ประชุม ตัง้กรรมการจากแต่ละโซน คือ แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆ เช่น โซน 4 มี 5 จงัหวดั คือ 
นครพนม กาฬสนิธุ์ รอ้ยเอด็ มุกดาหาร สกลนคร มกีารประสานงานกนั มกีารฝากจดหมายกนั พี่
ชวนเพื่อนผู้หญิงอีก 2 คน ไปร่วมประชุมด้วย แต่ในเวทีสมัมนา โอ๊ย! ผู้หญิงไปได้พูดหรอก 
ผู้ชายพูดเก่งจะตาย เวลาเราจะพูดแต่ละทีเขาตัง้นาฬิกานะ แต่เวลาผู้ชายพูดเขาไม่ตัง้
นาฬิกา ยกมือกส็ู้เขาไม่ได้ เพราะว่ามีอยู่เสียงเดียว กน็านหลายปีอยู่นะ ช่วงแรกยงัไม่ทนัคน 
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แล้วบทบาทกย็งัไม่เด่นชดั แต่ในปจัจุบนั บทบาทเด่นชดัขึน้ เป็นที่ยอมรบัมากขึน้ เวลาพูดอะไร
ผูช้ายกร็บัฟงั บางครัง้ผูช้ายไมก่ลา้ตดัสนิใจ ตอ้งหนัมาถามวา่พีส่ะอิง้จะเอาไง คอืเราสามารถพฒันา
จากธรรมดาๆ จนมามบีทบาทเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ เมือ่ก่อนไมรู่ว้่า บทบาท เป็นอย่างไร เดีย๋วนี้รู้
แลว้วา่ ออ้! มนักเ็ป็นอยา่งนี้น่ีเอง 
 คําว่า ส่ิงแวดล้อม กเ็หมอืนกนั พีเ่ขา้ใจแลว้ว่า ต้นไมต้้นหนึ่งมคี่ามากกว่าทองคํา มทีอง
หนึ่งแท่งปลกูบา้นกไ็มไ่ด ้ใชเ้ป็นยากไ็มไ่ด ้ตอ้งเอาไปขายไดเ้งนิมา แลว้เงนิตม้กนิไดห้รอื แต่ตน้ไม้
ตน้หน่ึงนะ เดนิมารอ้นๆ กใ็หร้ม่เงา (ชีไ้ปทีต่น้มะขามขา้งสาํนักงาน ก.พ.) ทําบา้นกไ็ด ้กนิลูกกไ็ด ้
ใบเอามาตม้แกห้วดั เปลอืกเอามาฝนกบัหนิแลว้ทาเป็นยารกัษาแผลพพุอง รากเอามาสบัเป็นทอ่นๆ 
ตม้กบัน้ําเอาใหค้นทีค่ลอดลกูใหม่ๆ  กนิ จะกนิขา้วไดห้ลาย ถ่ายสะดวก น้ํานมมาเรว็ 
 สิง่แวดลอ้มคอืธรรมชาต ิคอื ปา่ น้ํา ทีด่นิ คอื อาหารการกนิ อย่างกะปอม...ตวัแยน่้ะ รูจ้กั
ไหม ตอ้งกนิหน้าแลง้ หน้าฝนกนิไมไ่ด ้คาว ตอ้งกนิเดอืนมนีา-เมษา เดอืนเมษาถา้ฝนตกกก็นิไมไ่ด ้
สิง่แวดลอ้มคอืปา่ ผูห้ญงิกบัปา่พึง่พาอาศยัผกูพนักนั แทบเป็นชวีติเลยแหละ เพราะปา่เป็นตูก้บัขา้ว 
เป็นทุกอย่าง เป็นหวัใจหลกัของครอบครวั ไปหาเหด็ หาหน่อ (ไม)้ กผ็ูห้ญงิไปหมด พอมนัหายไป
หมด ไม่รูจ้ะไปหากนิยงัไง จะไปหาเงนิในกรุงเทพฯมาซื้อให้ครอบครวักินมนัก็อยู่ไกลกนั คําว่า
ครอบครวันี่มนัหมายถงึลูกเลก็ๆ ทีต่อ้งคอยเอาใจใสด่แูลอยู่ แลว้ยงัมสีาม ีมพี่อมแีม ่หม ูหมา แมว 
ววั ควายอกี ตอ้งดแูลตัง้หลายอยา่ง ตอ้งหาน้ําหาทา่ เราเป็นผูห้ญงิคนเดยีวในบา้นจะไปไหนกไ็มไ่ด ้
หว่งไปหมด แลว้แต่กอ่นเงนิในกรงุเทพฯ หางา่ย ตอนนี้หายากพอๆกนั 

เดีย๋วนี้สิง่แวดล้อมไม่มอีะไรจะใหพ้ึง่พาอาศยั กเ็พราะว่ามนัหายไปกบัการพฒันาประเทศ
อยา่งรวดเรว็จนตัง้ตวัไมท่นั คอื เขามโีครงการขดุหนองลอกหนอง มนัจะลอกผกักาด ผกัหวาน เหด็ 
หน่อไม ้กอไผ่ไปพรอ้มกนัหมดเลย มนัมาเรว็มากจนชาวบา้นมองไมท่นั ถามไมท่นัว่าเป็นโครงการ
อะไร เพราะว่าโครงการมาแต่ละทมีาจากขา้งบน มนัหล่นตุ๊บมาเลย ลงมาจากจงัหวดั จงัหวดักม็า
อาํเภอ อาํเภอกม็าหมูบ่า้น ผูใ้หญ่บา้นกเ็ซน็แกร๊ก ผูใ้หญ่บา้นเป็นแขนขาของจงัหวดั คอื ใสห่มวก 2 
ใบ ใบหนึ่งเป็นของผูว้่าฯ นายอําเภอ อกีใบหนึ่งกข็องชาวบา้น ผูใ้หญ่บา้นกเ็ลยคาราคาซงัอยู่ตรง
กลาง จะไปพูดแทนชาวบ้านทางอําเภอเขาก็ไม่ฟงั เพราะคําสัง่ทางอําเภอก็ต้องเป็นคําสัง่ที่
ผูใ้หญ่บา้นตอ้งปฏบิตัติาม 

ชาวบา้นกเ็ริม่มองเหน็ปญัหาวา่ สิง่ทีอ่ยูร่อบๆ บา้นเรา เคยมหีนอง คลอง บงึ ใหห้ากนิ เคย
มผีกัธรรมชาตไิม่ต้องใชส้ารเคม ีไม่ต้องใชปุ้๋ ย ใชย้า หายไปไหนหมด ผกักระโดน ผกัเมก็ไปไหน
หมด ผูใ้หญ่บา้นกร็อ้ง “เฮอ้! มนัตายแต่ผกัคนยงับต่ายดอก” 

แต่พอมาถงึปจัจุบนันี้นะ ผูใ้หญ่บา้นกเ็ริม่คดิ ชาวบา้นกเ็ริม่คดิ เพราะว่าการตัง้กลุ่มของพี่
มาจากการคดิทีส่ญูเสยีไปแลว้ทัง้หมด มนัเสยีไปไหน มนัหายไปไหน หายไปเพราะอะไร เพราะใคร 
หายไปแลว้ถงึไดม้าวเิคราะหก์นั รฐับาลไม่เคยจรงิใจกบัไทยอสีาน ธรรมชาตทิีห่ายๆ ไปน่ะ ไม่ใช่
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ฝีมอืของชาวบา้นดอก เพราะชาวบา้นไมม่รีถแมคโครมาตกัดนิ มาขดุหนอง ธรรมชาตหิายไปเพราะ
การกระทําของรฐับาล รฐับาลคือตัวการทําลายธรรมชาติ รฐับาลมทีุน ชาวบ้านคือคนที่อยู่
ขา้งล่างสดุ ผูท้ีอ่ยูอ่ําเภอหรอืจงัหวดัมกัจะไมค่อ่ยบอกขอ้เทจ็จรงิ อยา่งเชน่โครงการ คจก.นัน่แหละ 
บอกว่าจะจดัสรรทีท่ํากนิใหร้าษฎร แต่พอโครงการมาปุ๊ป เราเสยีสทิธิ ์เสยีน้ํา เสยีทีด่นิ เสยีปา่ เสยี
จนไม่มอีะไรจะเสยี การพฒันาของรฐัไม่ว่าจะเป็นการปรบัปรุงหรอืสรา้งอะไรกต็าม... เป็นความไม่
จรงิใจต่อประชาชน สรา้งเขือ่นมากห็ลายตวัทีม่ปีญัหา แต่กไ็มเ่คยยอมรบั การกระทาํเคา้เบยีดเบยีน
อยูต่ลอดเวลา เบยีดเบยีนกนัมาถงึปา่นน้ีแลว้ยงัมกีารยดึอาํนาจ ยดึแลว้ยดึอกี 

ผูห้ญิงในชนบทหลายๆ คนชอบมาคุยนะ ว่าเขารูส้กึพึ่งพา ผูกพนักบัสิง่แวดล้อมแค่ไหน 
แต่อกีหลายแห่ง หลายองคก์ร กต็อ้งใชเ้วลาพูด สื่อสารกนัยากอยู่ ต้องพากนัเดนิดน้ํูาดูดนิดว้ยกนั 
น้ําขุน่เพราะอะไร เพราะขาดต้นไม ้ขาดรากช่วยกนัอุ้มดนิอุม้น้ํา เหน็ไหม...สิง่แวดลอ้มในเมอืงกบั
ในชนบทกไ็มเ่หมอืนกนัอกี ในทีป่ระชุม อบต. (องคก์ารบรหิารสว่นตําบล) พูดถงึกนัแต่ขยะ เอาถงั
ขยะไปตัง้ในหมู่บ้าน แต่ไม่เคยมรีถขยะไปเก็บ หมกัเน่าเหมน็คลุ้งอยู่ตรงนัน้แหละ จนคนแก่ใน
หมูบ่า้นทนไมไ่หวกต็อ้งหิว้ไปทิง้เอง เวลาเขียนนโยบายเก่ียวกบัทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ต้องคิด
ให้มากตรงน้ีด้วย ไม่ใช่เอาแนวคิดของคนเมือง ของราชการไปครอบงาํชนบท 

ปญัหาสารพษิอกีอย่างทีบ่า้นพีเ่ขากลวักนัมากนะ เวลาปลูกผกั ปลูกอะไร เขาจะไม่ฉีดยา
เลย เพราะว่ากลวั เคยมคีนบา้นใกล้ๆ  กนั ห่างกนัประมาณ 12 กโิลเมตร เขาฉีดยามะเขอืเทศของ
บรษิทั เขาประมาทมาก ไมใ่สถุ่งมอื เอามอืคนๆ แลว้ฉีดเลย พษิยาสะสมในรา่งกายจนผอมลงๆ ไป
หาหมอทีไ่หนกไ็มห่าย อยูไ่มน่านกต็าย ชาวบา้นลงความเหน็วา่คงเป็นเพราะยาตกคา้งในตวัเขา10 

พีเ่องกเ็คย ปลกูพรกิหลายไรฉ่ีดเองเลย เพราะตาเฒา่บอกวา่ฉีดแลว้แกจะอว้ก คอืตอ้งใสถุ่ง
มอืใช่ไหม พีก่ร็าํคาญ มนัรอ้นเหลอืเกนิ กเ็อาออกฉีดดว้ยมอืเปล่า ตอนนี้ไมใ่ชแ้ลว้ คอืมนัมคีนตาย
ในหมู่บ้าน เขาใชส้ารมาก แลว้ใชม้อืคนยา พีใ่ชไ้ม ้เขาบอกว่าเขาเป็นไขห้วดัใหญ่ แต่ไม่หายตาย
เลย ตอนนี้ทีบ่้านพีป่ลูกถัว่ ปลูกแตงตามธรรมชาต ิปุ๋ ยไม่ใส่ ยาไม่ฉีด เป็นของมนัเองเลย แล้วแต่
มนัจะเกดิอะไรขึน้ ลกูพีใ่ชปุ้๋ ยธรรมชาต ิคอื เยีย่ว เขาวา่เยีย่วผูห้ญงิรดแลว้ผกังาม 

ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ทุกชนิดที่บ้านพี่เขาจะกลวักนัมาก กลวัจะลงไปสู่ลําห้วย ลําหนอง 
กลวัววั กลวัคนจะกนิ คนจะตอ้งไดก้นิสกัวนัหนึ่งแน่ เพราะตอนนี้ปญัหาน้ําเป็นปญัหาใหญ่  น้ํามนั
หายไปทกุปี ทุกปี หน้าฝนกย็งัลดอยู ่ชาวบา้นเลยวติกกนัวา่ ต่อไปขา้งหน้าคงไดซ้ือ้น้ําต่างประเทศ
กนิกนัแน่ คอืซือ้จากประเทศลาว มนัจะลติรละเท่าไร ขนาดน้ําในประเทศเราเองทุกวนัน้ียงัซื้อแพง
เลย 

คาํว่า ประชาธิปไตย กเ็หมอืนกนั เมือ่ก่อนพีไ่มเ่ขา้ใจ ตอนนี้เขา้ใจเยอะเลย เขา้ใจหลายๆ 
ดา้นดว้ย เมือ่ก่อนพีจ่ะเขา้ใจทางเดยีววา่ เออ... เป็นผูแ้ทนนี้ด ีมโีอกาสไดไ้ปพดู มโีอกาสไปบอกคน
ทัว่ประเทศ ทัว่โลกยงัฟงั  แต่พีไ่มม่โีอกาส ถงึจะยงัไงกไ็ม่มโีอกาส น้ําท่วมฝนแลง้กไ็ม่มโีอกาสไป
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พูด คดิว่า ส.ส.เขาจะพูดใหก้ร็อฟงั ฟงัว่าเขาจะเอ่ยถงึรอ้ยเอ็ดไหม ฟงัแลว้กค็ดิว่าทําไม ส.ส.จงึมี
สทิธิพ์ูด เราทําไมจงึไม่มสีทิธิพ์ูดเหมอืน ส.ส. เราไปหา ส.ส.ดไีหม ใหพู้ดเรื่องเราบ้าง แต่ตอนน้ีพี่
เขา้ใจแลว้วา่ประชาธปิไตยไมใ่ชแ่ค่เรือ่ง ส.ส.ไปพดูในสภา ไมใ่ชแ่ค่สทิธใินการพดู แต่ตอ้งมสีทิธใิน
ทีท่าํกนิดว้ย 
 
แล้วพ่ีคิดว่ารฐับาลเขาจะออกเอกสารสิทธ์ิให้ไหม 
  
 พีว่่าไม่น่าไวใ้จว่าเขาจะออกใหห้รอก แต่ชาวบา้นจะตอ้งทาํตามทีพู่ดไวใ้หไ้ด ้(คอืปลูกป่า-
ผู้เขยีน) ตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาในพื้นที่บ่อยๆ เข้ามาคุยกบัชาวบ้านว่าจะให้มกีารเซ็นชื่อ
เพือ่ใหเ้ชา่ทีบ่นภ ูแต่ชาวบา้นไมย่อม เวลามกีารเจรจาระหวา่งชาวบา้นกบัรฐั ชาวบา้นจะเสยีเปรยีบ
มาก เพราะบางทอีาจจะไมรู่เ้ทา่ทนัเขา11 

 ปญัหาตอนนี้ม ี2 ขอ้ คอื 1) ป่าสงวนแห่งชาติทบัที่ทํากนิของราษฎร ราษฎรทํากนิก่อน
กฎหมายจะออกมา กข็อให้ยกเลกิเสยี แล้วออกเอกสารสทิธิใ์ห้กบัราษฎรที่ทํากนิอยู่ก่อนแล้ว 2) 
การประกาศให้ดงแม่เผดเป็นป่าอนุรกัษ์ตามมต ิครม. เมื่อประมาณเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2536 เรา
เสนอใหป้รบัแนวเขตปา่อนุรกัษ์ใหพ้น้ทีท่าํกนิของชาวบา้นแลว้ออก สปก. 4-01 ให ้12 
 ตอนต้นปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านแถบนัน้มาร่วมกบัสมชัชาคนจนในกลุ่มปญัหาป่าไม้ที่ดนิ 
ประทว้งอยู่หน้าทําเนียบ 99 วนั พอกนัไป ทางราชการกอ็อกไปสาํรวจ นบัเป็นครัง้แรกนะทีม่าสอ่ง
กลอ้ง แต่ยงัไมไ่ดอ้อกซอยแปลงและออกเอกสารสทิธิ ์คอื สปก. 4-01 ให ้
 
เท่าท่ีผ่านมาดูเหมือนว่าแนวทางการต่อสู้ของพ่ี แบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง หลกัๆ คือ 1) 
ต่อสู้ทางตรงกบัเจ้าหน้าท่ีรฐับาลทุกระดบั ให้เขาแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น 
กรณีปลกูยคูาฯ ทบัท่ีทาํกิน กรณีโครงการคจก. ฯลฯ 2) แก้ไขความขดัแย้งให้หมู่ชาวบา้น ให้
ข้อมูล เจรจา พนัธมิตร ใครกต็ามท่ีมีปัญหาร่วมกนัหรือเก่ียวข้องกนั เอามาร่วมกนัให้หมด 
3) สร้างงานเชิงบวกท่ีส่งผลกระทบในระยะยาว ทุกฝ่ายเข้าร่วมได้ เช่น โครงการคนรกัป่า 
ข้อสงัเกตคือ ทาํไมหมู่บ้านน้ีผู้หญิงมีบทบาทมาก ไม่ว่าจะเป็นพ่ี เมียผู้ใหญ่ แม่แก่ๆ จะลุก
ขึน้มาเป็นกองหน้ายามหน้าส่ิวหน้าขวานทกุครัง้ไป 
 
 เพราะผูช้ายถูกจบัไปหมดมัง้... ประธานโครงการคนรกัป่าก่อนหน้าพี ่วนัดคีนืดเีขากม็าจบั
ไปดือ้ๆ ทัง้ 3 คน ชือ่ป้ายโครงการกถ็ูกเตะทิง้ แต่พอพีเ่ป็นมนัต่างกนันะ ผูห้ญงิกบัผูช้าย คุณดา่มา
เรากด็่าไป แต่ถ้าคุณทํารุนแรงถงึขัน้ทุบต ีเรากจ็ะตคีุณเหมอืนกนัเอาซ ิเราเป็นผูห้ญงิเรากต็ไีดน้ะ 
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ไม่มอีะไรจะตไีม่ได ้ถ้าโมโหขึน้มา พีว่่า 0+0 มนักไ็ด ้0 ไง ไมเ่หมอืนผูช้าย ไปเจรจาทไีร ถ้าไมไ่ป
กนิเหลา้แลว้เมากลบัมา กไ็ปทะเลาะกนั แลว้ถกูเขาตกีลบัมาทกุทมีา 
 
คิดว่าเพราะเป็นผูห้ญิงหรือเปล่าเขาถึงไม่กล้าทาํ 
 
 อาจจะมสีว่นนะ เวลาดา่กนัมากๆ เขาจะบอกวา่ “เออ... ถา้มงึไมใ่ชผู่ห้ญงิ กเูตะมงึแลว้” เรา
กต็อบไปวา่ “เออ... กูกเ็หมอืนกนั ถา้กเูป็นผูช้าย กจ็ะเตะมงึเหมอืนกนั” กวา่จะมาถงึจุดนี้ ชาวบา้น
เขากร็ูแ้ลว้วา่เราเป็นอยา่งน้ี ถา้บงัเอญิมอีนัตรายเกดิขึน้ คนกร็ูว้า่ใครเป็นศตัร ูเรากเ็หมอืนมยีามไป
ในตวั 
 
แล้วพ่ีเสียใจหรือเปล่าคะ ท่ีผู้นําเอน็จีโอ เขาบอกว่า “เอ้อ... องค์กรเข้มแขง็ดี เสียแต่ผู้นํา
เป็นผูห้ญิง” 
 
 ตอนเลก็ๆ พีเ่คยเสยีใจอยู่นะทีไ่ม่เกดิมาเป็นผูช้าย พอพีเ่ริม่โตเป็นสาว พีอ่ยากเป็นผูช้าย
มากเลย เพราะผูช้ายนี่ทําอะไรกง็า่ย จะไปไหนกไ็ม่ลําบาก ไม่ต้องมคีนมาทํามดิมีริา้ย พ่อแม่กไ็ม่
เคยหา้ม อจิฉามากเลยนะ อจิฉาผูช้าย น้องกเ็ป็นผูช้ายทัง้หมด ไม่อยากเป็นผูห้ญงิเลย เพราะถูก
กระทําหลายอย่าง เช่น ธกส. จะไมใ่หผู้ห้ญงิกูเ้งนิ ใหแ้ต่ผูช้ายทีม่คีรอบครวั ผูห้ญงิทีไ่ม่มทีะเบยีน
สมรส ไม่มแีฟน เขาไม่ให ้เหมอืนกบัคดิว่า ผูห้ญิงหาเงนิใชค้นืเขาไม่ได ้ทัง้ๆทีเ่งนิที่พ่อเอาไปส่ง 
ธกส. เป็นเงนิทีพ่ ีห่ามาจากการทําไร่ทัง้นัน้ รฐับาลบอกว่ามนีโยบายสง่เสรมิสตร ีธกส. เป็นลูกน้อง
รฐับาลแลว้ทาํไมไมย่อมรบัเรือ่งผูห้ญงิ ทาํไมกดีกนัผูห้ญงิ 
 เมื่อเรว็ๆ นี้พีไ่ปทําหนังสอืเดนิทาง เตรยีมตวัไปประชุมสตรโีลกภาคเอกชนทีก่รุงปกักิง่ พี่
ตกใจมากทีเ่จ้าหน้าทีต่รวจทะเบยีนสมรสแบบเอาเป็นเอาตายเลย ต้องถูกต้องตรงกนัทุกตวัอกัษร 
เอาแว่นขยายมาส่อง ส่งเราไป เอาเอกสารที่น างเลิ้ ง (หมายถึงสํานักทะเบียนราษฎร ์
กระทรวงมหาดไทย – ผูเ้ขยีน) ผูช้ายทีไ่ปดว้ยกนั พ่อเสรมิจากสกลนคร ถามถงึแต่บตัรประชาชน
กบัทะเบยีนบ้าน ไม่เหน็ถูกตรวจทะเบยีนสมรสเลย พี่น้อยใจมาก ถ้าตรวจกต็้องตรวจดว้ยกนัทัง้
หญงิชาย ทาํไมเลอืกตรวจแต่ผูห้ญงิ 
 ผูช้ายทีม่บีทบาทในชมุชนกม็กัจะดถููกผูห้ญงิ ใหเ้ราเป็นแต่ผูร้บัใช ้มงีานทกีจ็ีข่า้ว ตกัน้ํา หา
ขา้วหาปลาให ้แขกไปใครมา... นี่เป็นวธิรีบัแขกของผูช้าย ตวัเองกเ็อาแต่นัง่กนิเหลา้คุยกนั แต่งให้
เลยนะว่าผูห้ญงิตอ้งทําอย่างนี้ๆ นะ แลว้ผูห้ญงิแมบ่า้นมหาดไทยกท็าํ ทาํ ทาํ ตอ้งทําตาม พีเ่ขา้ไป
ตาํบล ไปนัง่ด ูพีไ่มท่าํหรอกนะ ถา้ทาํกต็อ้งทาํดว้ยกนั ไมใ่ชม่าชีน้ิ้วบอกใหเ้ราจีข่า้ว 
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 อย่างที่บอกนัน่แหละ ตอนเล็กๆ พี่เคยเสียใจอยู่นะที่ไม่เกิดมาเป็นผู้ชาย แต่พอได้ไป
สมัมนาเรือ่งผูห้ญงิ13 พีก่เ็หน็ขึน้มาในสมองชดัขึน้ ไอ้การเป็นผูห้ญงิมนักด็อียู่ มขีอ้ดตีัง้หลายอย่าง 
แต่กเ็สยีเปรยีบทางกฎหมาย ทางระเบยีบประเพณอีะไรหลายอยา่งอยู ่อยา่งเรือ่ง “เจา้โคตร” เคยได้
ยนิไหม คอืพ่อแก่ๆ แม่แก่ๆ ทีม่าเป็นเถ้าแก่เป็นสกัขพียานในการแต่งงานใหคู้่บ่าวสาว พอเขาอยู่
ดว้ยกนัไปแลว้เกดิขดัแยง้กนั เจา้โคตรกจ็ะมา ‘ไขวาจา’ แกป้ญัหาให ้ถา้ผดิดว้ยกนัทัง้คูก่ต็อ้งคารวะ
เจ้าโคตร แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิกป็รบั ‘ไหมหมัน้’ จากฝ่ายนัน้ เจ้าโคตรทีเ่ป็นผูห้ญงิมน้ีอยมาก 
ไมค่อ่ยมเีลยแหละ สว่นใหญ่จะเป็นผูช้าย เพราะผูช้ายเป็นหวัหน้ามาโดยตลอด เป็นผูใ้หญ่บา้น เป็น
กาํนนั พอเกดิปญัหาขึน้ผูห้ญงิคนเดยีวไปสูเ้จา้โคตรทีเ่ป็นผูช้ายทัง้หมดไดอ้ยา่งไร เจา้โคตรผูช้ายก็
มกัเขา้ขา้งผูช้ายดว้ยกนัเอง 
 เวลาปรบักเ็หมอืนกนั ถา้ปรบัผูช้ายกเ็ป็นเหลา้กบัยา ฆา่ไก่ตม้ไก่ใหเ้จา้โคตรกนิ แต่ถา้ปรบั
ผูห้ญงิมกัจะปรบัเป็นเอกสารสทิธิท์ ีเ่ราไดเ้ป็นมลูมาแต่พอ่เราแมเ่รา ตัง้แต่กอ่นแต่งงาน หรอืถงึจะให้
แบ่งกนัคนละครึง่ผูห้ญิงกย็งัสยีเปรยีบอยู่ด ีอย่างกรณีที่เพิง่เกดิขึน้คอื ผูช้ายไปขายของ ไปมเีมยี
ใหม่อยู่กรุงเทพฯ อยู่ทางน้ีเมยีเก่าคลอดลูก แยกทางกนัได้ไปคนละ 50,000 บาท แต่ผูห้ญิงต้อง
เลี้ยงลูกไปอกีนาน ผูช้ายเอาเปรยีบ ถงึจะบอกว่าเอาลูกมาไวก้บัพ่อกไ็ด ้แต่กพ็ูดแต่ปากไม่มกีาร
กระทําที่เป็นจรงิดอก น่าจะมกีฎหมายที่เป็นกลางเมื่อลูกอยู่กบัผูห้ญิง ผูห้ญิงต้องมสีทิธิเ์รยีกรอ้ง
ค่าเสยีหาย แต่จะเรยีกรอ้งไดก้ต็้องไปฟ้องศาล กว่าจะฟ้องได ้โอ๊ย...นาน แยกกนังา่ย แต่ฟ้องมนั
ยาก 
 แต่ผู้หญิงกม็ขีอ้อ่อนนะ ผูห้ญิงส่วนใหญ่เป็นคนคล้อยตามคนอื่นง่ายนะ ขีค้ล้อยตาม เชื่อ
งา่ย อยา่งเขายบอกวา่ผูห้ญงิหอ้ยพระหลายองคไ์มไ่ดน้ะ...ผดิ...ตอ้งหอ้ยองคเ์ดยีว กไ็มค่อ่ยมผีูห้ญงิ
กล้าฝ่าฝืน...ไม่เหน็จะผดิตรงไหน...พี่เลยใส่ท้าทายเลย 2 องค์ 3 องค์ ใครเป็นคนวางระบบ มนั
ไมไ่ดผ้ดิกฎสกัหน่อย  
 พอผูห้ญงิลุกขึน้ต่อสู ้กเ็จอกบัการคกุคาม ลามกจกเปรตแจกของลบัอยา่งทีพ่ีเ่คยเจอมาแลว้ 
ทีห่นักทีสุ่ดกค็อืการขม่ขนื พีไ่มโ่ดนกบัตวั แต่ไปตกอยู่กบัหลานสาว หลานแท้ๆ  ญาตขิา้งแม่ เหตุ
เกดิเมือ่ประมาณเดอืนมนีาคม ปี คจก.นัน่แหละ เป็นชว่งถอนมนัสาํปะหลงั ชาวบา้นกาํลงัเกบ็เกีย่ว
ผลผลติอยู่ทีไ่ร่กนั พีฝ่ากหลานไวก้บัแมแ่ก่ๆ 2 คน เขานอนกนัอยู่ทีเ่ถยีงนา เมือ่ก่อนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะ
ปกป้องลูกสาวได ้คนืนัน้ทหาร 6 คน เจา้หน้าทีป่่าไมด้ว้ย ถอืปืนอากา้มาจบัแม ่2 คนไปมดัไวก้่อน
แลว้เรยีงควิขม่ขนืเดก็ จนชอ่งคลอดบวมฉีกขาด คนตวัดาํๆ ใหญ่ๆ จะทาํกอ่น เดก็อาย ุ12 เพิง่ออก
จากโรงเรยีนเอง กเ็อาแต่รอ้งไห ้ซมึเศรา้ พีร่บีไปแจง้ความ ถา้ทอ้งขึน้มาจะไดท้าํแทง้ได ้ไม่เคยมี
ข่มขืนผูใ้หญ่ในหมู่บ้านพ่ีนะ ตัง้แต่ตัง้บ้านตัง้เรือนกนัมา ผูบ้่าวผูส้าวตามกนัไปนัน้มอียู ่หลาน
พี่คนนี้ตอนหลงัเขาเข้ามาทํางานในกรุงเทพฯ ทํางานก่อสร้าง ปอกมะพรา้ว รบัจ้างทําโน่นทํานี่
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ทัว่ไป แต่งงานแล้ว 2 ครัง้ เลกิทัง้ 2 ครัง้ มลีูกแล้วกย็งัเลกิกนั ฝ่ายชายบอกว่า “กไูปบ้านมึงคน
เขาเล่าให้ฟังว่ามึงถกูข่มขืน” 
 ผูห้ญงิถูกรงัแก แลว้ยงัถูกสงัคมประณามซํ้าสองอกี กม็านัง่คดิวา่ ทางแกค้งไมใ่ชเ่ปลีย่นตวั
เองเป็นผูช้าย แต่ตอ้งเปลีย่นแนวคดิ วธิคีดิของคน ของสงัคม ทําอย่างไรใหผู้ช้ายเขา้ใจผูห้ญงิมาก
ขึน้ คงต้องไปคุยกบัชาวบา้นทีม่าประชุมกนัว่า จะแกไ้ขอย่างไรจงึจะไม่มคีวามรุนแรงในครอบครวั 
ในสงัคม แลว้ผูช้ายจะเขา้ใจผูห้ญงิและคดิถงึผูห้ญงิมากๆ ไดอ้ยา่งไร เราไมไ่ดเ้ป็นแคคู่น่อนของคณุ
นะ เราเป็นหลายอย่างในครวัเรอืน ทํากบัขา้ว ซกัผา้ เลีย้งลกู หาอยู่หากนิ คุณตอ้งชว่ยพยุงผูห้ญงิ
ดว้ย จะเอือ้อาทรกนัอยา่งไรตอ้งคยุกนั 
 การพฒันาเรือ่งผูห้ญงิไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งของผูห้ญงิอยา่งเดยีว มนัตอ้งมผีูช้ายเหน็ดว้ย รว่มดว้ย 
ถา้มแีต่ผูห้ญงิลําพงัคนเดยีวไปไมไ่ด ้แต่ในขบวนผูห้ญงิเองกม็ปีญัหา เมยีนายก เมยีรฐัมนตร ีเมยี 
สส. เมยีนายอําเภอกผ็ูห้ญงิทัง้นัน้ เร่ืองของเรื่องกคื็อ เหด็มนับงัเหด็ไง เหด็ดอกใหญ่ ๆ จะบงั
เห็ดดอกเล็ก ๆ เห็ดดอกเล็กก็ไม่มีวนัจะได้โผล่14 อะไรผ่านมาทางรฐั ก็ไม่เคยถึงตัวถึงมือ
ประชาชน สว่นเอน็จโีอกม็หีลายกลุม่หลายองคก์ร พีก่ไ็ดแ้ต่บอกวา่องคก์รไหนทีจ่รงิใจ ขอใหม้คีวาม
จรงิใจ ใจกบัใจวา่กนัมาเลย 
 ในช่วงหลงัน้ี มกีระแสเรยีกรอ้งใหม้กีาร ‘ซพัพอรท์’ คอื ควรจ่ายเงนิใหค้นทํางานในองคก์ร
ชมุชน (พีส่ะอิง้ถกูกระเซา้วา่ตัง้แต่กลบัมาจากปกักิง่ พดูภาษาองักฤษคล่องขึน้มาก ใชภ้าษาองักฤษ
สลบักบัภาษาลาวทเีดยีว) พ่ีไม่เหน็ด้วยนะตรงนี้ พอรบัเงนิป ับ๊นะ มนัจะหลุดลอยจากการเป็นผูนํ้า 
มนัจะกลายเป็นลกูจา้ง เป็นเอน็จโีอ เขาสัง่ใหเ้ขยีนกต็อ้งเขยีน เขาสัง่ใหน้อนกต็อ้งนอน มนัเป็นการ
รบัจา้ง มนัมเีงือ่นไข ถา้จะใหก้นัจรงิ ๆ พฒันาจรงิ ๆ ตอ้งเป็นเงนิค่าตอบแทนทีต่ัง้ขึน้มาแบบไม่มี
เงื่อนไข คนทํางานให้กบัส่วนรวม เงนิก็เสยี...เวลาก็เสยี เสยีทัง้เวลาทํางานส่วนรวม และเวลา
ทํางานในครวัเรอืนของตนเอง ทํามาก ๆ จะเอาเงนิทีไ่หนมาซือ้ขา้ว บางทสีามกีไ็ม่พอใจอกี ตรงนี้
ควรจะมเีงนิช่วยเขา แต่ไม่ใช่เงนิเดอืน ปีหนึ่งให้ทหีนึ่งกไ็ด้ ให้แค่ไหนไม่ว่ากนั เพราะคนทํางาน
พฒันานี้ตอ้งใจรกั เสยีสละ บางอยา่งมนัตอ้งเสยีสละไมใ่ชร่บัจา้ง15 
 
ต่อสู้มาก ๆ ไม่กลวัถกูยิงตายแบบครปูระเวียนบ้างหรอื 
 เขายงิเราตาย เขากไ็ม่ไดอ้ะไร เรากไ็ม่ไดอ้ะไร ถงึเราตายไปกจ็ะมคีนอย่างเรา หรอืดกีว่า
เราขึน้มาทําหน้าที่แทน...เราไม่ได้ตัง้ใจจะมายนืตรงนี้ แต่ปญัหาพามา เขายงิเราเขากไ็ม่ได้อะไร 
เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้กย็งัดาํเนินต่อไป แมเ่ราตาย เรากย็งัอยู่มาได ้เราทําอะไรอย่างน้อยลูกหลานกย็งั
สบืทอด ทีผ่่านมาเราไม่ไดท้ําอะไรคนเดยีว ไปเป็นกลุ่ม ช่วยกนัคดิเป็นกลุ่ม พ่อแก่ ๆ แม่แก่ ๆ ก็
ช่วยกนัคดิ บ่อยครัง้ทีไ่ปคนเดยีวแต่กไ็ปในนามเขา ประชุมเรื่องอะไรไดอ้ะไรบา้ง กลบัมาต้องพูด
ออกหอกระจายขา่ว ไอเอม็เอฟ คอือะไร เงนิบาทลอยตวัคอือะไร ตอ้งกลบัไปพดูใหก้ลุม่ฟงั 
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 ตอนพีไ่ปอยู่ปกักิง่ พี ่ๆ เอน็จโีอ เขาเขา้ไปเยีย่มหมู่บ้าน ชาวบ้านเขากต็้อนรบัไดอ้ธบิาย
ปญัหาได ้อะไรเป็นอะไร มลูเหตุอยู่ตรงไหน เขาเป็นผูนํ้าได ้พีไ่มไ่ดเ้ก่งอยู่คนเดยีว ลูก ๆ หลาน ๆ 
ทีห่ดัไว ้ไปไหนเอาไปดว้ย กเ็ริม่ทาํงานเป็น ตอนนี้ไอเ้ยาวห์ลานสาวพีไ่ปจงัหวดัคนเดยีวไดแ้ลว้ พี่
ค่อย ๆ ถอยออกมา ทุกวนัพระ เขา้วดั ไปถอืศลี นัง่สมาธ ิปฏบิตัธิรรม วนัพระก่อนแวะลงมาเยีย่ม
มอ็บทีก่รงุเทพฯ หลวงพอ่ถามหาวา่ “สะอิง้หายไปไหน วนันี้ทาํไมเขาไมม่า” 
 เรือ่งหว่งนะยงัมอียู ่เป็นหว่งลกูอยูเ่หมอืนกนั เป็นอะไรไปใครจะดแูลลกู สามเีขาชว่ยตวัเอง
ได้16 แต่ลูกยงัเล็ก ยงัห่มผ้าไม่แน่นเลย เราเป็นอะไรไปใครจะห่มผ้าให้ลูก นอกจากการได้
เอกสารสิทธ์ิแล้ว มีความเปล่ียนแปลงอย่างอ่ืนอีกไหมท่ีพ่ีคาดหวงัอยากจะเหน็ในชีวิตของพ่ี 
 อยากใหช้าวบา้นไมก่ลวันาย ขา้ราชการไมข่ม่เหงราษฎร คนเราตอ้งเทา่เทยีม... 
 เกือบสิบปีแล้วท่ีสะอ้ิงและชาวบ้านโคกสมบูรณ์เทียวขึ้นเทียวลงบนัได ท่ีว่าการ
อาํเภอ ศาลากลางจงัหวดั กระทรวงเกษตรฯ ปักหลกัประท้วงหน้าทาํเนียบรฐับาลแรมวนั 
แรมเดือน เพื่อให้ได้มาซ่ึง “เอกสารสิทธ์ิ” หรือกระดาษแผน่เลก็ ๆ แผ่นหน่ึงซ่ึงจะยืนยนัว่า 
ชาวบ้านมีสิทธิในหวัไร่ปลายนาท่ีเขาหกัร้างถางฟันมากบัมือ ไม่ต้องถกูคุกคามขบัไล่ให้
โยกย้ายอีกต่อไป ไม่ว่าจะด้วยคาํสัง่ของรฐับาลชดุใด ๆ กต็าม 
 ไม่มีใครรูว่้า เมื่อไรวนันัน้จะมาถึง แต่สะอ้ิงและผูห้ญิงชาวโคกสมบูรณ์กไ็ม่เคยระย่อ
ท่ีจะต้องต่อสู้ต่อไป ไม่ว่าจะกินเวลานานสกัเพียงไหน เพราะสาํหรบัหญิงรากหญ้าแห่งป่าดง
เผดแล้ว “จะใช้นามสกลุใครไม่สาํคญั ปัญหาใหม่คือ...ขอให้มีท่ีทาํกิน” 
 
หมายเหตทุ้ายบท 

1. ในระยะสิบปีที่ผ่านมานี้ งานวิชาการเกี่ยวกับวิฤตปญัหา ป่าไม้ ที่ดิน ได้ทยอยตีพิมพ์
ออกมาเป็นระยะ ผลงานทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุชิน้หนึ่ง คอื วิวฒันาการของการบกุรกุท่ีทาํกินใน
เขตป่า ซึง่มเีจมิศกัดิ ์ป่ินทอง เป็นบรรณาธกิาร และจดัพมิพโ์ดยสถาบนัชุมชนทอ้งถิน่ ยศ 
สนัตสมบตัิ ผู้อํานวยการฝ่ายวจิยัและขอ้มูลของสถาบนัในขณะนัน้ได้สรุปปญัหาไว้ในคํา
นําเสนออยา่งชดัเจนวา่ 

ในรอบทศวรรษทีผ่่านมา ปญัหาปา่ไมไ้ดก้ลายเป็นปญัหาวกิฤตทีท่วคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ทกุขณะ 
การลดลงของพืน้ทีป่่ามกัถูกนําเสนอว่ามสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ของประชากร การขยาย
ขนาดทีด่นิทาํกนิของเกษตรกรรายย่อย การทาํไร่เลื่อนลอยของชาวเขา การบุกรุกตดัไมอ้ย่าง
ผดิกฎหมาย โดยนายทุนและราษฎรทัว่ไป ซึ่งก็คอื การกล่าวโทษราษฎรในท้องถิ่นว่าเป็น
ตวัการทาํลายป่า โดยมองขา้มสาเหตุอื่น ๆ ทีม่าจากนโยบายและการดําเนินการของรฐั ไม่ว่า
จะเป็นการใหส้มัปทานปา่โดยปราศจากการควบคุมดแูลอย่างจรงิจงั การพฒันาระบบโครงสรา้ง
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พืน้ฐาน เช่น ทางรถไฟ ถนน เขื่อน หรอื การทําลายป่าด้วยสาเหตความมัน่คงของรฐั ในการ
ต่อสูก้บัคอมมวินิสต ์เป็นตน้ 
 
โดยเน้ือแทค้วามจรงิแลว้ สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงทีท่าํใหพ้ืน้ทีป่า่ไมข้องประเทศถกูทาํลายไป
อย่างรวดเรว็ กค็อืความลม้เหลวด้านนโยบายจดัสรรทรพัยากรป่าไมใ้นรูปของกฎหมาย เช่น 
การตราพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484 และพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 ซึง่
ก็คือการอ้างสทิธยิึดครองป่าไม้ทัง้หมดเป็นของรฐัโดยสมบูรณ์และแย่งสทิธกิารใช้สอยและ
ควบคุมดูแลรกัษาทรพัยากรป่าของชุมชนทีเ่คยมมีาแต่เดมิไปจากราษฎรในทอ้งถิน่ ยิง่ไปกว่า
นัน้รฐัยงัได้อนุญาตใหเ้อกชนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิสงู ดําเนินการขอสมัปทานไมแ้ละตกัตวง
ผลประโยชน์จากทรพัยากรปา่โดยมไิดม้กีารดแูลใหป้ลกูทดแทนตามหลกัการทีถู่กตอ้งแต่อยา่ง
ใด ป่าจงึตกเป็นสมบตัใิชส้อยของผูม้อีทิธพิลเพยีงไม่กีก่ลุ่ม คนจํานวนน้อยนี้สามารถตกัตวง
ผลประโยชน์มหาศาล ในขณะทีร่าษฎรในทอ้งถิน่ซึง่เป็น ผูใ้ชแ้ละผูดู้แลป่ากลบัถูกโยนบาปให้
กลายเป็นผูท้าํลายปา่ไป 

 
 นอกจากถูก “โยนบาป” ว่าเป็น ผู้ “ทําลายป่า” แล้ว ในทางปฏิบตัิวกิฤตอนัหนักหน่วงที่
ราษฎรต้องเผชญิคอื  การถูกขบัไล่ออกจากป่า และทีท่ํากนิของตนเอง วกิฤตดงักล่าวนี้ทวคีวาม
รุนแรงมากยิง่ขึน้เรื่อย ๆ โดยอาจจะนับได้ว่า ปี พ.ศ. 2538 เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคญัในการจดัการ
ปญัหาเรื่องป่าไมท้ีด่นิระหว่างรฐักบัราษฎร เนื่องจาก ในปีดงักล่าวมกีารประกาศใชน้โยบายป่าไม้
แห่งชาต ิซึ่งมกีารกําหนดให้มพีื้นทีป่่าไมอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 40 ของพื้นทีท่ ัง้หมดของประเทศ โดย
กําหนดให้เป็นเขตปลูกป่าร้อยละ 15 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 25 ตามลําดบั ความสําคญัของ
นโยบายดงักล่าวในเชงิรปูธรรมกค็อื การเปิดทางใหภ้าคธุรกจิเอกชนเขา้มาช่วยปลูกป่ายคูาลปิตสั 
ซึง่เป็นไมโ้ตเรว็ ตดัฟนังา่ย และเป็นทีต่อ้งการของอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ เพื่อเพิม่ทัง้รายไดแ้ละ
พืน้ทีส่เีขยีวพรอ้มกนัไปในตวั 
 นโยบายดงักล่าวไดส้ง่ผลกระทบต่อประชาชนทีม่ชีวีติผกูพนัอยูก่บัปา่ และทีด่นิอยา่งรุนแรง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอสีาน เนื่องจากพืน้ทีท่ีร่ฐัประกาศเป็นป่าอนุรกัษ์ หรอืปา่เศรษฐกจิกต็าม 
เป็นพืน้ทีท่ีช่าวบา้นอาศยัเป็นทีท่าํกนิมาก่อน ทัง้ทีบุ่กเบกิใหม ่หรอืเป็นพืน้ดนิเดมิทีห่กัรา้งถางฟนั
สบืทอดกนัมาแล้วหลายชัว่อายุ ยิง่ไปกว่านัน้ ยูคาลปิตสัซึ่งเป็นพนัธุ์ไมแ้ดนไกลที่ถูกส่งเสรมิให้
นําเขา้มาปลูก ยงักลายเป็นปจัจยัสําคญัในการทําลายระบบนิเวศของทอ้งถิน่ ก่อใหเ้กดิความแหง้
แลง้กนัดารอย่างรุนแรง ชาวบา้นในหลายทอ้งทีซ่ึง่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการดงักล่าว จงึรวมตวั
กนัคดัคา้นนโยบายและการดาํเนินงานของรฐัในหลายลกัษณะ 
 ในขณะทีป่ญัหาเดมิยงัมทีนัคลีค่ลาย วกิฤตระลอกใหม่กข็ยายตวัทบัถม ซํ้าซอ้นเขา้มาอกี 
ภายหลงัจากคณะนายทหาร ซึ่งเรยีกตวัเองว่า รสช. หรอืคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิ
เขา้ยดึอํานาจการปกครองจากรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2531 
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โครงการจดัสรรทีท่ํากนิใหร้าษฎรผูย้ากไร ้หรอื คจก.กไ็ดร้บัการผลกัดนัสนับสนุนอย่างเตม็ทีจ่าก
ฝ่ายทหาร ซึ่งม ีกอรมน. หรอื กองอํานวยการรกัษาความมัน่คงภายในเป็นผูด้ําเนินการหลกั โดย
การประสานกบักรมปา่ไม ้กระทรวงเกษตรฯ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 เนื้อหาหลกัของโครงการ คจก. คืออะไร? สนิทสุดา เอกชยั ได้วิเคราะห์ไว้ในบทความ 
ตพีมิพ์ในหนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2541 ว่า “เนื้อหาหลกัของโครงการ 
คจก. คอื การแยง่ทีช่าวบา้นมาใหส้มัปทานแกบ่รษิทัเอกชน โดยจะสงัเกตไดจ้ากการอพยพชาวบา้น 
250,000 ครอบครวั ออกจากทีท่ํากนิเดมิไปอยู่ในทีท่าํกนิใหม่ทีจ่ะจดัสรรใหใ้นพืน้ที ่4 ลา้นไร่ จาก
จาํนวนทัง้หมด 14 ลา้นไร ่สว่นอกี 10 ลา้นไรท่ีเ่หลอืนัน้ จะอนุญาตใหส้มัปทานปลกูปา่” อนึ่ง บรษิทั
ทีร่บัจา้งปลกูปา่นี้จะไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการในหลายรปูแบบ อาท ิการปลกูปา่ทบัทีด่นิทาํกนิของ
ราษฎรโดยอ้างว่าเป็นป่าสงวน การปลูกป่าในทีส่าธารณประโยชน์ และที่ทําเลเลี้ยงสตัว์ และการ
ปลูกปา่โดยโค่นทําลายป่าธรรมชาตทิีม่อียู่เดมิ ซึง่ลว้นแลว้แต่สง่ผลกระทบต่อชาวบา้น ทัง้ทางตรง
และทางอ้อมทัง้สิ้น นโยบายของรฐัทีใ่ห้ความสําคญักบัผลไดท้างเศรษฐกจิยิง่กว่าชวีติมนุษย์และ
ธรรมชาตนํิามาสูว่กิฤตทีรุ่นแรงในสงัคมอกีครัง้หนึ่ง ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการ คจก. 
จงึรวมตวักนัชุมนุมเดนิขบวนใหญ่ทีจ่งัหวดันครราชสมีา เหตุการณ์ดงักล่าวยุตลิงดว้ยการทีร่ฐับาล
ยอมสง่ผูแ้ทนมาเจรจาเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว เมือ่ตน้เดอืนกรกฎาคม 2535 
 รายละเอยีดของวกิฤตการณ์ครัง้ตา่ง ๆ และภมูหิลงัของปญัหาปา่ไมท้ีด่นิในประเทศไทย ได้
มผีูร้วบรวมไวห้ลายชิน้ ซึง่ผูส้นใจสามารถคน้ควา้เพิม่เตมิได ้อาท ิ
 *เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง, บรรณาธกิาร. วิวฒันาการของการบุกเบิกท่ีดินทํากินในเขตป่า. 
พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ : สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา, 2535. 
 *สนัต ิจยีะพนัธุ์. “ความขดัแยง้ในแนวคดิระหว่างรฐักบัสงัคมในเรื่องสทิธขิองประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย .” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539. 
 *อรวรรณ คูหาเจรญิ. “การเมืองว่าด้วยนโยบายป่าไม้ : ศึกษากรณีปลูกสร้างสวนยูคา
ลปิตสั.” สารนิพนธร์ฐัศาสตรม์หาบณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2534. 
 * Sanitsuda, Ekachai. “It’s more than a question of land right.” Bangkok Post (23 
June 1992) : 4. 
 
2. สมัภาษณ์ : 28-29 พฤศจกิายน 2537 โดย ธรีนาถ กาญจนอกัษร 

     และสนิิทธ ์สทิธริกัษ์ 
       15-16 กรกฎาคม 2538 โดย สภุาพร พุม่พวง 
   13 กนัยายน 2538 โดย สนิิทธ ์สทิธริกัษ์ 
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   5  ตุลาคม 2538  โดย สภุาพร พุม่พวง 
   7  มนีาคม 2538 โดย สนิิทธ ์สทิธริกัษ์ 
   15 ตุลาคม 2540 โดย สนิิทธ ์สทิธริกัษ์ 
   30 ธนัวาคม 2540 โดย สนิิทธ ์สทิธริกัษ์ 
ผูถ้อดเทปบนัทกึเสยีง : นิภาวลัย ์สวสัดพิาณิชย ์เสาวณิต เสลานนท ์และกมลกจิ ประสทิธผิล อนึ่ง 
นอกจากการจดบนัทกึ และอดัเทปอยา่งเป็นทางการแลว้ ผูเ้ขยีนมโีอกาสไดแ้ลกเปลีย่น “นอกรอบ” 
กบัพีส่ะอิ้งอกีหลายครัง้ทีร่มิฟุตบาธตลาดหมอชติทัง้ใหม่และเก่า ในบ้านหมู่ 2 ของสมชัชาคนจน
ขา้งทาํเนียบรฐับาล ขา้งเวทสีมัมนาทัง้ในและนอกกรุงเทพฯ นอนคุยกนับนภูดงแมเ่ผด คนืวนัที ่13 
มกราคม 2539 ในช่วงที่พี่สะอิ้งกบัชาวบ้านขึ้นไปเตรยีมพิธีบวชป่า ในเช้าวนัรุ่งขึ้น และตลอด
ระยะเวลากว่า 10 วนั ของการประชุมสตรโีลกภาคเอกชน (NGO Forum on Women 1995) ที่
เหวยโหรว กรงุปกักิง่ ในระหวา่งวนัที ่31 สงิหาคม – 10 กนัยายน 38 
 
3. คาํตอบทีว่่า “อยากรูอ้ายุหมู่บา้นใหดู้ตน้ไม”้ สะกดิใจผูเ้ขยีนอยู่นานทเีดยีว เพราะทําใหไ้ด้

มองตน้ไมใ้นอกีมติหินึ่งทีไ่มเ่คยเหน็มาก่อน นัน่คอื นอกจากใหร้่มเงา หยูกยาและดอกผล 
ฯลฯ ต้นไม้ยงัทาํหน้าท่ีเป็นทัง้นักจดหมายเหตุหรือนักประวติัศาสตรป์ระจาํหมู่บ้าน 
ตากแดดกราํฝน คอยบนัทกึวนั เดอืน ปี ทีล่่วงผ่านของหมูบ่า้นหน่ึง ๆ อย่างมน้ํีาอดน้ําทน 
คนแต่ละรุ่นในหมูบ่า้นจากไป แต่ตน้ไมย้งัคงอยู่ ชวนใหค้ดิในมมุกลบักนัว่าถา้หมดตน้ไมก้็
เสมอืนหนึ่งว่า หมูบ่า้นชะตาขาดหมดอายุไปดว้ย หมูบ่า้นไมอ่าจจะคงความเป็นหมูบ่า้นไว้
ไดอ้กีต่อไป ไมม่ใีครคอยผลดิอกออกผล ไมม่ใีครจะขะมกัเขมน้จดบนัทกึความเปลีย่นแปลง
ของกาลเวลาผา่นเปลอืกหุม้หอ่และลายเนื้อไมท้ีเ่กา่ครํ่าครา่แต่งดงามอกีต่อไป จากรุน่ปูย่่า
ถงึรุ่นลูกหลานและลูกของหลาน ในรอบหลายปีที่ผ่านมาน้ีหลายหมู่บ้านประสบกบัความ
ระสํ่าระสาย บา้นแตกสาแหรกขาด อาจจะเป็นเพราะการทีถ่กูทางราชการ ‘สง่เสรมิ’ ใหป้ลูก
ปอ ปลูกมนั ปลูกมะม่วงหมิพานต์ และในทีสุ่ดกถ็งึคราวของไมแ้ปลกหน้ามาจากเมอืงไกล
ชือ่ ยคูาลปิตสั ทีแ่มจ้ะไมไ่ดใ้ชผ้นืดนิในบรเิวณครวัเรอืนกต็าม...แต่กด็ดูน้ําในดนิเสยีจนแหง้
ผาก มหินําซํ้ายงัปลกูแลว้ตดัปลกูแลว้ตดั แทบจะไมไ่ดน้บันิ้วนบัอายกุนัเลย 

4. สุภาพร พุ่มพวง. “กนิขา้วป่า หาสมุนไพร ที่ป่าต้นนํา...ดงแม่เผด” หญิงชาวก้าวไกล 4 
(พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2538), น.5,19. 

5. จติราภรณ์ วนัสพงศ์. “ผู้หญิงสร้างบ้าน” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ์ 41 (16-22 ตุลาคม 
2537), น. 16-17. 

6. คาํใหก้ารของพีส่ะอิง้เรือ่ง ววัพลาสติก คอื 
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เป็นววัทีร่ฐับาลไทยรบัมาจากประเทศออสเตรเลยีใหเ้กษตรกรเอาไปเลีย้ง แต่ไม่ไดใ้หฟ้ร ีๆ นะ 
ตอ้งไปทาํสญัญากูย้มืเงนิจาก ธกส. มาซื้อววั เขาบอกวา่จะมพีลาสตกิเขยีนหมายเลขหอ้ยไวท้ี่
ห ูเราเลยเรยีกมนัว่าววัพลาสตกิ เขาบอกว่าพอออกลกูแลว้จะขายไดร้าคาด ีเลีย้งมา 3 ปี ไม่มี
ลกูสกัตวั มแีต่ผอมลง ผอมลง หญ้ากไ็ม่กนิจะเลยีแต่แร่ เวลาไล่ไม่ฟงัภาษาลาว ภาษาบา้นเรา
นี่ มนัไม่ฟงั จะฟงัแต่ภาษาองักฤษ “สต๊อป สต๊อป” มนัไม่รูจ้กัคําวา่ “หยุด” ดอก ภาษาบา้นเรา
เรยีกคอก ภาษาบา้นมนั เรยีกอะไรไม่รู ้จงัหวดัรอ้ยเอด็น่ีม ี5,000 ตวั อําเภอละ 500 ตวั ต่อมา
กม็กีารประทว้งด้วยนะ ขนววัขึน้รถไปจงัหวดั ผูว้่าเหน็แลว้น้ําตาไหล “อุ๊ย! ววัอะไร ทําไมถงึ
ผอมอย่างน้ี” เรากบ็อกว่ามนัต้องพดูภาษาองักฤษนะผูว้่าฯ แกกถ็ามว่าแลว้บา้นเราใครพดูได้
บา้ง...กไ็ม่รูซ้.ิ..ไอค้นเลีย้งววับา้นเรามนักไ็ม่รูภ้าษาองักฤษ พีคุ่ยกบัเจา้หน้าทีค่นไทยทีท่าํงาน
กบัหน่วยงานพฒันาออสเตรเลยี เขากบ็อกว่าววัเขาด ีแต่เราเลีย้งไม่ถูกวธิเีอง อ้าว! ชาวบา้น
เขากเ็ลีย้งตามวธิขีองเขา เหมาะกบัววับา้นเรา ไม่เหมาะกบัววัน้ี มนัผดิที ่ผดิอากาศ หลาย ๆ 
อย่าง มนักเ็ลยไม่ผสมพนัธุ ์แลว้กไ็ม่ออกลกู จะฆ่าทิง้กไ็ม่ได ้เพราะมสีญัญากบั ธกส. อยู่ การ
ทีส่ง่ววัมาทางนี้มนัคงทาํใหเ้กษตรกรทีโ่น่นขายววัได ้
 สว่นเรือ่งมะมว่งหมิพานต ์กเ็หมอืนกนั เกษตรตาํบลมาสง่เสรมิใหเ้อาไปปลกู เขาบอก
วา่ พอออกลกู เมลด็มนัอยู่ขา้งนอก มาบุญครองรบัซือ้ ราคาแพงมาก ชาวบา้นกเ็อาไปปลกูกนั
เยอะเลย ต้นละ 12 บาท บางคนปลกูเป็นหมื่น ปลูกตัง้ 5-6 ปีไม่มลีกู มแีต่ดอก เป็นหนี้ ธกส. 
เป็นแสน ๆ ...ถกูหลอก...ตอนน้ีไมรู่ว้า่เป็นอยา่งไรกนับา้งแลว้ 

 
7. ประเวยีน บุญหนัก ครูและนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ผู้เป็นที่เคารพรกัของพี่น้องชาว

อสีาน เป็นผู้นําที่มบีทบาทสําคญัในการชุมนุมใหญ่เคลื่อนไหวคดัค้านโครงการ คจก. ที่
จงัหวดันครราชสมีา เมือ่ปี พ.ศ.   2535 

ก่อนหน้านัน้ ครูประเวยีนได้รบัเลอืกเป็นนายกสมาคมครูชนบท จงัหวดัเลย ผู้มี
บทบาทในการเคลือ่นไหวตอ่สูเ้พือ่สทิธปิระโยชน์ของขา้ราชการครตูลอดมา ผลงานทีเ่ดน่ ๆ 
คอื การจดัรายการวทิยุทีส่ถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย (สวท.) จงัหวดัเลย โดย
นําเรื่องราวความทุกข์ยากและปญัหาของชาวบ้านมาออกอากาศอยู่เสมอ ทําให้หน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องไม่พอใจ ส่วนครูประเวียนเองก็ถูกเพ่งเล็งและถูกผู้บังคบับัญชาตัง้
กรรมการสอบสวนทางวนิัยหลายครัง้ จนในที่สุด เมื่อไม่อาจต้านทานแรงกดดนัได้ก็ต้อง
ลาออกจากราชการ และเขา้รว่มงานกบัสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยภาคอสีาน (สกย.อ.) อยา่ง
เตม็ตวัในฐานะผูป้ระสานงานเขต 4 (เลย หนองบวัลาํภ ูและอุดรธานี) 

ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2538 ครปูระเวยีนมบีทบาทเป็นผูนํ้าในการชุมนุมต่อตา้นโรง
โม่หนิ 3 แห่งในเขตอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ซึง่สรา้งความไม่พอใจใหแ้ก่ฝ่ายโรงโม่หนิ
เป็นอยา่งมาก 
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ครูประเวยีนถูกมอืปืนรบัจ้างจํานวนอย่างน้อย 2 คน ใช้อาวุธปืนสงัหารโหด เมื่อ
ตอนใกลเ้ทีย่ง วนัที ่11 กรกฎาคม 2538 หน้าสาํนักงานส่งเสรมิการเกษตร ซึง่ตัง้อยู่เยือ้ง
กบัสถานีตาํรวจ อาํเภอวงัสะพงุ...รวบรวม ขอ้มลูจาก มติชน (12 กรกฎาคม 2538), น. 2. 

 
8. ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2536-2540) ของโครงการคนรกัป่าพฒันาดงแม่เผด อรนุช จนัทร

โคตร รายงานวา่ ชาวบา้นไดแ้บง่การจดัการไว ้3 สว่น ในพืน้ที ่3 แบบ ดงันี้คอื 
ส่วนที ่1 พื้นท่ีลุ่มข้างล่าง เกอืบทัง้หมดเป็นทีด่นิทํากนิ บางส่วนมเีอกสารสทิธิ ์นส. 

3 สทก. และ สปก. 4-01 รูปแบบการจดัการทรพัยากรส่วนนี้คอื จะแบ่งเป็นป่าหวัไร่ปลายนา 
และปา่ชมุชนประเภทใชส้อย จาํนวน 2 ปา่ มเีนื้อที ่150 ไร ่และ 1,500 ไร ่

ส่วนที ่2 พื้นท่ีลาดเขา มสีภาพเป็นป่าดบิแลง้ เป็นไมท้ี่มขีนาดไม่ใหญ่นักและจะมี
สตัว์ป่าหลายชนิด เช่น ลิง เสอืปลา สุนัขจิ้งจอก เต่า งู เม่น นกกางเขนน้ํา นกเงอืก ฯลฯ 
บรเิวณน้ีจะเป็นแหล่งอนุรกัษ ์

ส่วนที่ 3 พื้นท่ีบนหลงัภ  ูบรเิวณนี้เกือบทัง้หมด จะเป็นไร่มนัสําปะหลงั เน้ือที่รวม
ทัง้สิน้ประมาณ 745 ไร่ รปูแบบการจดัการทรพัยากรส่วนนี้ คอื ป่าอนุรกัษ์น้ําซบั มกีฎเกณฑ์
หา้มตดัไมโ้ดยเดด็ขาด เพือ่รกัษาไวเ้ป็นแหลง่น้ําสาํหรบัใชบ้รโิภค 

กําหนดให้ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทํากินไว้เป็นป่าไม้ใช้สอย โดยวธิีการปลูกหรือ
ป้องกนัไฟปา่ เพือ่ใหป้า่สามารถพลกิฟ้ืนตวัไดต้ามธรรมชาต ิ

ปรบัเปลีย่นระบบการผลติจากพชืเชงิเดีย่วไปสูร่ะบบวนเกษตร ไดม้กีารจดัหากองทุน
สาํหรบัทําวนเกษตรและฟ้ืนฟูป่า โดยเริม่เกบ็เงนิกบัครอบครวัสมาชกิทีอ่ยู่ในโครงการไร่ละ 3 
บาท มสีมาชกิเขา้รว่มโครงการประมาณ 370 ครอบครวั และมเีน้ือทีท่าํกนิทัง้สิน้ 6,000 ไร ่

ในพื้นที่อนุรกัษ์ พ่อเคน กลัยารตัน์ ประธานฝ่ายฟ้ืนฟูกล่าวว่า “พื้นที่บนภูจะมีป่า
ธรรมชาตทิีเ่ป็นแหล่งน้ําซบั เหลอืเป็นหย่อม ๆ รวมพืน้ทีป่ระมาณ 745 ไร่ ซึ่งการจดัการทีไ่ด้
คยุกบัชาวบา้นไว ้คอื จะอนุรกัษบ์รเิวณน้ําซบั หา้มมกีารตดัไมโ้ดยเดด็ขาด ชาวบา้นจะกาํหนด 
20 เปอรเ์ซน็ต์ของพืน้ทีท่ํากนิไวป้ลูกไมส้ําหรบัใชส้อย และจะปรบัเปลี่ยนระบบการผลติจาก
ปลกูมนัสาํปะหลงัอยา่งเดยีวเป็นการปลกูพชืแบบผสมผสาน” 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ดงแม่เผด : การพิสูจน์ตนเองของคนต้นน้ํา” สตรีทัศน์ 12 
(มกราคม-กุมภาพนัธ ์2539), น. 39-41. 
 
9. นอกจากการปลูกป่าแล้ว ชาวบ้านยงัจดัให้มพีธิบีวชป่า เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2539 อีก

ดว้ย เชา้วนันัน้ เสยีงพระสวดเจรญิพระพุทธมนต์ดงัแว่วไปทัง้ราวป่า ชาวบ้าน ชายหญิง 
ยกมอืขึน้ช้า ๆ “จบ” เหนือศรษีะ ตัง้จติอธษิฐาน ก่อนจะคลี่จวีรเหลอืงผูกต้นไมแ้ต่ละต้น
อยา่งสงบ สาํรวม ผา้สเีหลอืงอรา่มทีพ่นัอยูร่อบตน้ไมส้ดุลกูหลูกูตา เป็นเครือ่งหมายบอกวา่
ต้นไมต้้นนัน้ไดเ้ปลีย่นสถานภาพจากต้นไมธ้รรมดามาเป็นต้นไมศ้กัดิส์ทิธิ ์ผูใ้ดล่วงละเมดิ 
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ตดัฟนั ย่อมประสบกบัภยัพบิตั ินับเป็นกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าตามกรรมวธิขีองชาวบา้นที่
ประยุกต์พธิกีรรมทางศาสนาและคตคิวามเชือ่แบบพืน้บา้นมาใชใ้นงานอนุรกัษ์อย่างมพีลงั 
ดภูาพและรายละเอยีดเพิม่เตมิใน อรนุช จนัทรโคตร “บวชปา่ดงแมเ่ผด การอนุรกัษ์ปา่ตาม
แนวทางชาวบา้น” หญิงชายก้าวไกล 5 (เมษายน-กุมภาพนัธ ์2539), น. 2-3. 14. 
 

10. ในการไปรว่มประชุมสตรโีลกภาคเอกชนทีป่กักิง่ เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2538 หวัขอ้การ
บรรยายทีพ่ีส่ะอิง้ตดิใจเป็นพเิศษคอื “สารพษิกบัชวีติผูห้ญงิ” เธอไดเ้หน็มหนัตภยัของยาฆา่
หญา้ ฆา่แมลง สนิคา้มรณะทีถ่กูหา้มจาํหน่ายในประเทศโลกที ่1 แต่ใชก้นักลาดเกลือ่นในไร่
นาของประเทศโลกที ่3 ภายหลงัจากการบรรยาย พีส่ะอิ้งไดย้กมอืตัง้คําถามว่า “ในเมื่อมี
อนัตรายมากถงึเพยีงนี้แล้ว ทําไมเกษตรอําเภอ เกษตรจงัหวดัจงึมาส่งเสรมิให้ราษฎรใช ้
ทาํไมรฐับาลเป็นผูห้ยิบยื่นความตายให้ราษฎรเสียเอง แทนท่ีจะให้ความรู้” เกบ็ความ
จาก สินิทธ์ สิทธิรกัษ์. “แม่หญิงรากหญ้าไทยบนเวทีสตรีโลก.” สารคดี 11 (มกราคม 
2539), น. 28, 30. 
 
 

11. อรนุช จนัทรโคตร, เรือ่งเดมิ, น. 41. 
 

12. ในเอกสารอดัสาํเนาเยบ็เล่ม “ขอ้เรยีกรอ้งเสนอต่อรฐับาล” ตพีมิพเ์มื่อเดอืนมกราคม 2539 
โดยสมชัชาคนจน สมชัชาชาวนาชาวไร่อสีาน องคก์รสลมัเพื่อประชาธปิไตย สหพนัธน์ิสติ
นักศกึษาแห่งประเทศไทย สภาเครอืข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากงานและสิง่แวดล้อมแห่งประเทศ
ไทย ไดส้รปุปญัหาดงแมเ่ผดไวใ้นหวัขอ้ 2. ข้อเรียกร้องเก่ียวกบัการจดัการปัญหาป่าไม้
ท่ีดินไว้ ดงันี้ คอื (น. 33, 36) 

2.2 ปา่อนุรกัษต์ามมต ิครม. 
... 

 2   ปา่ดงแมเ่ผด จ.รอ้ยเอด็ 
      ... 
 ปญัหา 
  ขอ้ตกลงเดมิ อนุกรรมการแกไ้ขปญัหาสบืเนื่องมาจาก คจก. จ.รอ้ยเอด็ เมื่อ 23 พ.ย. 
2537 มมีตใิหก้นัพืน้ทีเ่ป็นเขตปา่อนุรกัษ์ 3,000 ไร่ โดยจา่ยค่าชดเชยใหก้บัชาวบา้นทีอ่ยู่ในเขตป่า
อนุรกัษ์ไร่ละ 3,500 บาท ปฏริูปทีด่นิใหก้บัชาวบา้น 6,000 ไร่ สําหรบัพืน้ที่ทีม่สีภาพป่าเหลอืเป็น
หย่อมเลก็หย่อมน้อย ให้ฟ้ืนฟูเป็นป่าธรรมชาติโดยร่วมกบัชาวบ้าน รวมทัง้พื้นที่ป่ารอบภูแม่เผด 
ทัง้นี้ชาวบา้นไดร้ว่มกนัทาํโครงการคนรกัปา่พฒันาตน้น้ําดงแมเ่ผดเพือ่ฟ้ืนฟูปา่กบัทางราชการ 
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 ขอ้เรยีกรอ้ง 
 ใหร้ฐัมนตรสีุวทิย ์คุณกติต ิสัง่การใหม้กีารดําเนินการตามมตอินุกรรมการ แกไ้ขปญัหา คจก. 
โดยเรง่ด่วน 
 
2.3 ปา่สงวนแหง่ชาต ิ

... 
5. ปา่สงวนแหง่ชาตดิงแมเ่ผด จ.รอ้ยเอด็ 

... 
                   ปญัหา 
                      ปา่สงวนแหง่ชาตทิบัทีท่าํกนิราษฎร 
                      ขอ้เรยีกรอ้ง 

1. ใหย้กเลกิปา่สงวนแห่งชาตปิา่แมเ่ผด จ.รอ้ยเอด็ 
2. ใหด้าํเนินการเร่งรดัออกเอกสารสทิธิแ์ก่ราษฎร ตามมตอินุกรรมการ คจก. จ.รอ้ยเอด็ 

 
13. การสมัมนาเรือ่งผูห้ญงิทีพ่ีส่ะอิง้ไดเ้ขา้รว่มเป็นครัง้แรก คอื “หญิงไทยใน

ทศวรรษหน้า : เวทีผูห้ญิงกลุม่รากหญ้าสู่การประชุมโลกท่ีปักก่ิง” ณ สมาคมสง่เสรมิ
สถานภาพสตรทีุง่สกีนั ดอนเมอืง เมือ่วนัที ่28-29 พฤศจกิายน 2537 ผูห้ญงิกวา่ 300 คน 
จากทัว่ประเทศไดเ้ขา้รว่มประชมุใน 6 หวัขอ้หลกั ๆ คอื ผูห้ญงิกบัสขุภาพ ผูห้ญงิกบั
สิง่แวดลอ้ม ผูห้ญงิกบัการเมอืง ผูห้ญงิกบัความรนุแรง แรงงานหญงิ และแรงงานหญงิขา้ม
ชาต ิผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละหวัขอ้ไดแ้ลกเปลีย่นปญัหา ประสบการณ์ และระดมสมองเพือ่
หาลูท่างแกไ้ข โดยเสนอเป็นมาตรการทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัประเทศ และระดบัสากล ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ใน สนิิทธ ์สทิธริกัษ์ “สิง่แวดลอ้มไทย : ในสายตาของหญงิรากหญา้” 
สตรีทศัน์ 11 (มกราคม-กุมภาพนัธ ์2538), น. 24-29. 
 

14. พีส่ะอิง้ ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึปญัหา “ชนชัน้” ในขบวนการสตรไีวอ้ยา่งคมคายและ
ชดัเจนวา่ แมจ้ะเป็น “เหด็” เหมอืนกนั แต่ “เหด็ดอกใหญ่ ๆ จะบงัเหด็ดอกเลก็ ๆ “ กลุม่ 
“เหด็ดอกใหญ”่ กาํลงัทาํกจิกรรมอะไรกนัอยูบ่า้ง ในขณะนี้...ปกัส ีผูเ้ขยีนคอลมัน์ “เพยีงนัน้
เชยีว” ไดเ้ขยีนสะทอ้นภาพการประชมุของกลุม่เหด็ดอกใหญ่กลุม่หนึ่ง ไวอ้ยา่งน่าสนใจ ใน
มติชน 21 (31 พฤษภาคม 2541), น. 14 ดงันี้ คอื 

  เกยีรตชิยั พงษ์พาณิชย ์บรรณาธกิารอาวโุสหนงัสอืพมิพข์า่วสด ปกตเิป็นคนใจด ีใจเยน็ 
พดูเพราะและใจกวา้งเป็นแมน้ํ่า ไมเ่คยวา่ใคร กติตศิพัทค์วามเป็นผูร้อบรูใ้นเรือ่งต่างประเทศ 
และความเป็นนกัคดินกัเขยีน คณุเกยีรตชิยัจงึไดร้บัเชญิจากสภาสตรฯี ใหเ้ป็นทีป่รกึษา วนั
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หน่ึงมกีารประชุมเกีย่วกบัการประกวดโครงการเศรษฐกจิไทย สานสายใยในครอบครวั ที่
บา้นมนงัคศลิา คณุเกยีรตชิยัไดร้บัเชญิใหไ้ปพดูใหท้ีป่ระชมุฟงัดว้ย บรรยากาศคอ่นขา้งคกึคกั 
เพราะมตีวัแทนสตรเีป็นภรยิาผูว้า่ราชการจงัหวดัจากจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศร่วมดว้ย และ
ยงัมตีวัแทนจากฝา่ยราชการ เอน็จโีอ รวมแลว้กวา่ 200 คน กวา่จะแนะนําตวักนัครบกห็มด
เวลาไปแลว้ครึง่วนั 
 เมือ่การประชุมเริม่ทุกคนพดูถงึเรือ่งเงนิรางวลัทีจ่ะใหก้บัโครงการ ควรจะเป็นเท่าไหร ่
เพิม่หรอืลด เถยีงกนัอยูอ่ย่างนัน้ไม่มทีทีา่วา่จะจบ จนจะบ่ายโมงอยูแ่ลว้กย็งัไมพ่กักนิขา้ว เมื่อ
หวัขอ้ประชุมดทูทีา่ว่าจะไม่คบืไปไหน คนใจเยน็อยา่งคณุเกยีรตชิยักเ็ริม่ใจเดอืดปดุ ๆ  
 นบัเป็นโชคหรอืเคราะหก์ไ็มท่ราบเมือ่ทีป่ระชมุเชญิคณุเกยีรตชิยัขึน้เวท.ี..พอตวัถงึไมค์
เทา่นัน้แหละ คุณเกยีรตชิยัใสแ่บบไม่ยัง้ “น่ีเป็นการประชมุท่ีผมเพ่ิงมาครัง้แรก แต่เมื่อฟัง
ตัง้แต่ต้นกเ็หน็พดูกนัแต่เร่ืองเงินสองหม่ืน ห้าหมื่น เสียเวลาไปมาก หากขืนพดูกนัอยู่
อย่างน้ี เช่ือว่าปีหน้ามาประชุมกค็งจะพดูกนัอย่างน้ีอีก น่ีนับเป็นการพฒันาท่ีล้าหลงั
มาก ท่ีอ่ืนเขาเลิกกนัมาตัง้แต่ปี 1960 โน่นแล้ว ควรคิดกนัเสียใหม่ถึงวิธีพฒันาและวิธี
หาเงินของสภาสตรีฯ โครงการอย่างน้ีต้องให้ความสาํคญักบัขบวนการท่ีจะทาํให้เขา
ช่วยตวัเองต่อไปได้ ไม่ใช่ว่าปีหน่ึงกว่ิ็งมาถามว่าจะให้เงินเท่าไหร่ หากจะถามเรือ่งเงิน มี
หลายประเทศท่ีพร้อมจะช่วย ถ้ารู้จกัเขียนไปขอ หรอืถ้าเขียนโครงการหาเงินไม่เป็น 
ควรไปฝึกเขียนเสีย หรือจะให้สอนกไ็ด้ ให้มาบอก แต่ถ้าขืนยงัใช้วิธีการทาํงานแบบ
เก่าๆ อย่างน้ีก่ีปีสภาสตรีฯ จึงจะพฒันา 
 เสียงจ้อกแจ้กข้างล่างเวทีเงียบกริบ คณุหญิงคณุนายหลายคนน่ิงขึงอยู่กบัท่ี มอง
ไปบนเวทีเป็นตาเดียว เป็นอนัว่าวงแตก แต่ละคนทยอยลุกออกไปห้องอาหาร 

 

15. ขอ้เสนอของพีส่ะอิง้ชวนใหค้ดิถงึการใหเ้งนิสนบัสนุนในลกัษณะ เงนิใหเ้ปลา่ 
โดยไมม่เีงือ่นไข เพือ่การยงัชพีของครอบครวันกัพฒันา เชน่ที ่มลูนิธอิโชกา (Asoka 
Foundation) มอบใหเ้ป็นรางวลัแก ่คณุเตอืนใจ ดเีทศน์ แหง่มลูนิธพิฒันาชมุชนในเขตภเูขา 
ขอ้สงัเกต คอื นกัพฒันาทีไ่ดร้บัทุนเหลา่น้ีมกัจะเป็นที ่‘รูจ้กั’ ในแวดวงสงัคมพอสมควร 
ปญัหาทีต่อ้งขบคดิกค็อื เงนิทุนในลกัษณะเชน่น้ี จะตกไปสนบัสนุนผูนิ้รนามในระดบัราก
หญา้ไดอ้ยา่งไร 
 

16.  “ตาเฒา่อยูเ่ฮอืน” เพื่อนคูค่ดิ มติรคูใ่จของพีส่ะอิง้ ลาจากแลว้เมือ่วนัที ่26 
มถุินายน 2539 ทิง้ลกูชาย 2 คน ไวใ้หอ้ยูเ่ป็นเพือ่นแม ่ทุกวนันี้เวลาพีส่ะอิง้ตอ้งไปมอ็บ ไม่
มใีครคอยบอกวา่ “เจา้ไปเถดิ อยา่ไดห้ว่งขา้งหลงัเลย” พีส่ะอิง้ตอ้งไปตามพอ่ใหม้าอยูเ่ป็น
เพือ่น คอยดแูลหลานทัง้สอง 
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