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‘วังน�้ำเขียวโมเดล’  

ภำพสะท้อนปัญหำ 

คน-ปำ่-ที่ดิน

ก
ลางปี 2554 ‘วงัน�า้เขยีว’ ดนิแดนทีเ่คยได้รบัการเล่าลอื

ว่าเป็น ‘สวติเซอร์แลนด์แห่งเมอืงไทย’ กลบัแปรเปลีย่น

เป็น ‘วังน�้าเขียวโมเดล’ หุบเขาที่อ�านาจรัฐและประชาชน ทุน

และความยากจน การท่องเที่ยวและการบังคับใช้กฎหมาย 

ปะทะกันจนยากจะหาจุดประนีประนอม เมื่อกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม เดนิถอืกฎหมายมุง่หน้าไล่รือ้รสีอร์ตทีบ่กุรกุ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเอิกเกริก กระแสสังคม 

มีทีท่าเห็นพ้องกับการขับไล่นายทุนออกจากป่า พร้อมกับ

ค�าถามอึงคะนึงว่า ท�าไมจึงเป็นเวลานี้ เป็นเรื่องการเมือง 

หรือไม่ จะจริงจังไปได้สักกี่น�้า แล้วจะใช้มาตรการนี้กับพื้นที่

ป่าอื่นๆ ในเมืองไทยด้วยหรือไม่
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วังน�้ำเขียวโมเดลจะใช้แก้ปัญหำบุกรุกพื้นที่ป่ำ 
ได้จริงหรือไม่ ดูจะเป็นค�ำถำมที่ส�ำคัญที่สุด เพรำะ 
เอำเข้ำจริงๆ แล้ว ปัญหำคนกับปำ่ไม่ได้มีต้นเหตุตรงไป 
ตรงมำเพียงแค่ชำวบ้ำนถือจอบเข้ำไปถำงที่ท�ำกิน  
หำกยงัมปัีจจยันำนปักำรทีว่งัน�ำ้เขยีวโมเดลยงัไม่ได้ตอบ 
และยำกที่จะหำค�ำตอบ

‘วังน�้าเขียว’ หุบเขาแสนงาม 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

วังน�้ำเขียวเป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดนครรำชสีมำ 
ด้วยสภำพพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยำนแห่งชำติทับลำน  
ที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ วังน�้ำเขียวจึง
มีอำกำศเย็นสบำยตลอดปี ได้รับกำรยกย่องว่ำมีโอโซน 
บริสุทธิ์ระดับ 7 ของโลก1 และองค์กำรกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ หรือ 
ยเูนสโก รบัรองว่ำ เป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแห่งแรกของ
ประเทศไทย ทั้งยังมีเขำแผงม้ำอันเป็นแหล่งอนุรักษ์
กระทิงที่มีชื่อเสียง2

ผนวกกับทัศนียภำพที่สวยงำม เป็นเหตุให้ช่วง 
ปีหลงัๆ มำนี ้วงัน�ำ้เขยีวได้รบักำรส่งเสรมิให้เป็นสถำนที่ 
ท่องเทีย่วยอดฮติของโครำช ยิง่ในช่วงฤดหูนำวด้วยแล้ว 
คำดกันว่ำ เฉพำะช่วงเสำร์-อำทิตย์ อำจมีนักท่องเที่ยว
มำเยือนวังน�้ำเขียวถึง 30,000 คน สร้ำงแรงสะพัดของ
เงินตรำประมำณ 30 ล้ำนบำท3

เหมือนทุกแห่งในประเทศไทย กำรท่องเที่ยว 
มักพกพำควำมเปลี่ยนแปลงติดไปด้วย รีสอร์ต บ้ำนพัก
ตำกอำกำศ ร้ำนรวง สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทยอย
ลงไปจับจองพื้นที่ เพื่อหวังตักตวงโอกำสทำงเศรษฐกิจ
ทีก่ำรท่องเทีย่วมอบให้ ตัง้แต่ชำวบ้ำนธรรมดำๆ ข้ำรำชกำร  
นักกำรเมือง นำยทุน ผู้มั่งมีจำกตระกูลดังๆ ส่งผลให้
รำคำที่ดินถีบตัวสูงถึง 20-40 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตั้งแต่ 
ไร่ละ 1.5 ล้ำนบำทส�ำหรับที่ดินที่ ไม่ติดถนน จนถึงไร่ละ 
5 ลำ้นบำท หำกเป็นที่ติดถนน4

เรื่องรำวของหุบเขำแสนงำมกับกำรท่องเที่ยวที่
สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่จังหวัดนครรำชสีมำและ
ผู้คนจ�ำนวนมำกคงจะจบแบบสวยงำม หำกมิใช่เพรำะ
ที่ดินวังน�้ำเขียว 241,000 ไร่เป็นที่ ส.ป.ก., น.ส.3 หรือ 

น.ส.3.ก. ซึง่เป็นพืน้ทีป่่ำทีท่ำงกรมป่ำไม้มอบให้ส�ำนกังำน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตร (ส.ป.ก.) เพื่อจัดสรรแก่
เกษตรกรไร้ทีท่�ำกนิกว่ำ 6,000 รำย โดยออกเป็น ส.ป.ก.
4-01 ไปแล้ว 136,000 ไร่5 แต่กลำยเป็นกำรใช้ที่ดิน 
ผิดวัตถุประสงค์ ซ�้ำยังมีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ 

จู่ๆ วันที่ 21 กรกฎำคม 2554 นำยเทวินทร์  
มณทีรพัย์ หวัหน้ำอทุยำนแห่งชำตทิบัลำน กอ็อกประกำศ
ให้เจ้ำของสิ่งปลูกสรำ้งต่ำงๆ รื้อถอนสิ่งปลูกสรำ้งของ
ตนและท�ำให้พื้นที่กลับคืนสู่สภำพเดิม ภำยในวันที่ 30 
ตุลำคม 2554

กรมอุทยานประกาศชนนายทุน  

เอาจริงหรือแค่ไฟไหม้ฟาง

กำรประกำศชนของกรมอุทยำนฯ ไม่มี ใครรู ้ 
ต้นสำยปลำยเหตุแน่ชัดว่ำเหตุใดจึงมำเอำจริงเอำจังใน
ห้วงเวลำนี้ หลังจำกปล่อยปละละเลยให้ปัญหำลุกลำม
จนพื้นที่ป่ำทับลำน 1.3 ล้ำนไร่ ถูกบุกรุกไปกว่ำ 60,000 
ไร่6 สร้ำงข้อกังขำแก่สังคมไม่น้อยว่ำ เป็นเกมกำรเมือง
หรือไม่ และจะเอำจริงเอำจังแค่ ไหน อย่ำงไรก็ตำม 
กระแสสงัคมส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบักำรปรำบปรำมนำยทนุ
รีสอร์ตของกรมอุทยำนฯ ในครั้งนี้

จำกกำรตรวจสอบของสื่อมวลชน พบกำรบุกรุก
พื้นที่อ�ำเภอวังน�้ำเขียวในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ 
ภหูลวงซึง่ดแูลโดยกรมป่ำไม้ มบ้ีำนพกัและรสีอร์ตทีบ่กุรกุ
ถงึ 22 รำย ส่วนในเขตอทุยำนฯ ทบัลำนมมีำกกว่ำ 100 
รำย โดยพื้นที่ที่มีกำรบุกรุกมำกที่สุดคือบริเวณรอบ 
เขำแผงม้ำ มีสิ่งปลูกสร้ำงถึง 22 แปลง กินเนื้อที่กวำ่ 
100 ไร่7 ตัวเลขที่แท้จริงของจ�ำนวนรีสอร์ตทั้งหมด 
ยงัไม่มีใครรูแ้น่ชดั สือ่บำงส�ำนกักร็ะบวุ่ำมำกกว่ำ 1,000 
แห่ง มีห้องพักจดทะเบียนกว่ำ 20,000 ห้อง และไม่ 
จดทะเบยีนอกีจ�ำนวนมำก8 รสีอร์ตหรอืบ้ำนพกับำงแห่ง
ถึงกับเป็นเจ้ำของภูเขำทั้งลูกก็มี9

ต่อมำทัง้เจ้ำหน้ำทีข่องกระทรวงทรพัยำกรฯ และ 
ส.ป.ก. ต่ำงกท็ยอยลงไปปิดประกำศตำมรสีอร์ตแจ้งให้
เจ้ำของรสีอร์ตท�ำกำรรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้ำงออกจำกพืน้ที่ 
ถงึขัน้เจ้ำหน้ำทีต้่องน�ำรถแบก็โฮเข้ำไปรือ้ถอนด้วยตนเอง
ก็มีในรำยที่ศำลพิพำกษำให้รื้อถอนแล้ว
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กำรจดักำรปัญหำบกุรกุพืน้ทีป่่ำในอ�ำเภอวงัน�ำ้เขยีว 
ไม่ ได้สร้ำงผลกระทบต่อนำยทุนหรือเจ้ำของรีสอร์ต 
ฝ่ำยเดียว เพรำะจริงๆ แล้ว กลุ่มนำยทุนแม้จะเจ็บเนื้อ 
เจ็บตัวบ้ำงก็คงไม่หนักหนำเท่ำกับชำวบ้ำนในพื้นที่กว่ำ 
7,000 คน ที่อำศัยและท�ำกินมำนำนกว่ำ 40 ปี เกรงว่ำ
จะถูกหำงเลขต้องออกจำกพื้นที่ด้วย เพรำะส่วนใหญ่ 
ไม่มีเอกสำรสิทธิ10 

ไม่เพียงควำมไม่มั่นคงด้ำนที่อยู่อำศัย ชำวบ้ำน
และนักธุรกิจอีกไม่น้อยที่ ได้รับผลพวงจำกกำรขยำยตัว
ของกำรท่องเที่ยวต่ำงก็ ได้รับผลกระทบไปตำมๆ กัน  
นำยพงษ์เทพ มำลำชำสิงห์ ประธำนชมรมส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว กล่ำววำ่ กำรด�ำเนินกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ครั้งนี้ท�ำให้ผู้ประกอบกำรโรงแรมและ 
รีสอร์ตหลำยแห่งประสบภำวะขำดทุนและอำจต้องเลิก
กจิกำร ทีส่�ำคญัคอืแรงงำนในท้องถิน่ 4,000-5,000 คน 
จะต้องตกงำนไปด้วย11

นำยพงษ์เทพ กล่ำวด้วยว่ำ ปัจจุบัน อ�ำเภอ 
วังน�้ำเขียวมีรีสอร์ตรวมทั้งสิ้นประมำณ 6,000-7,000 
ยูนิต มีโฮมสเตย์ 500 ยูนิต และโครงกำรขนำดใหญ่ 
ที่ก่อสร้ำงและด�ำเนินกำรในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำอีก  
5-6 แห่ง เขำยอมรบัว่ำกว่ำ 70% เป็นกำรถอืครองทีด่นิ
ผดิกฎหมำย แต่กระนัน้ รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วกท็�ำให้
เศรษฐกิจสะพัดปีละกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท

เมื่อผลประโยชน์มหำศำล ไม่แปลกที่จะมีกำร 
จัดม็อบปิดถนนของคนในพื้นที่ พร้อมกับกำรยื่นหนังสือ
แก่รัฐให้หำแนวทำงยุติปัญหำครั้งนี้

แนวทำงหนึง่ทีก่ลุม่ชำวบ้ำนน�ำโดยนำยชณุห์ ศริชิยั
คีรีโกศล สมำชิกสภำจังหวัดนครรำชสีมำ เขตอ�ำเภอ 
วังน�้ำเขียว และนำยจงกล สระเจริญ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลไทยสำมัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว น�ำมำ
ใช้คือกำรล่ำรำยชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจำรณำ
แก้ไขกฎหมำย 3 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติอุทยำน
แห่งชำติ พ.ศ. 2504 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 
พ.ศ. 2507 และพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร พ.ศ. 2518 เพือ่เปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนในพืน้ที่
อ�ำเภอวังน�้ำเขียวสำมำรถใช้ประโยชน์ สร้ำงเป็นเมือง
ท่องเทีย่วได้ตำมกฎหมำย12 แต่สญัญำณตอบกลบัพบว่ำ 

ทั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐ องค์กรเอกชน และกระแสสังคม 
ไม่เหน็ด้วย เพรำะดเูป็นกำรยกผลประโยชน์ให้ผูก้ระท�ำ
ผิดกฎหมำย

ยิ่งไปกว่ำนั้น เกมรุกเรียกคืนพื้นที่ของกระทรวง
ทรัพยำกรฯ ถูกเรียกขำนวำ่ ‘วังน�้ำเขียวโมเดล’ ที่นำ่จะ
ปรับใช้กับพื้นที่ป่ำอื่นๆ ในประเทศไทยที่ประสบชะตำ
กรรมเดียวกัน เพรำะเมื่อกรณีวังน�้ำเขียวกลำยเป็นขำ่ว
ใหญ่โต กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำอื่นๆ ก็ค่อยๆ ผุดขึ้น ทั้งใน
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำนภำค
รัฐตอบรับด้วยท่ำทีขึงขัง โดยกำรส�ำรวจล่ำสุดของ 
กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื พบว่ำ มกีำร
ก่อสร้ำงรีสอร์ตในเขตอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำ 
พันธุ์สัตว์ป่ำ รวมทั้งสิ้น 433 รำย แบ่งเป็นเขตอุทยำน
แห่งชำติ 382 รำย และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 51 รำย 
โดยในส่วนของอุทยำนแห่งชำติ มีกำรด�ำเนินคดีอำญำ
แล้ว 141 รำย และยังไม่ได้ด�ำเนินคดีอำญำ 292 รำย13

วังน�้าเขียว แค่หนังตัวอย่าง 

ของปัญหาที่ดิน

อนัทีจ่รงิ ปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิวงัน�ำ้เขยีวใช่ว่ำจะ
เพิ่งเกิดขึ้น กรณีที่ โด่งดังก่อนหน้ำปี 2554 คือกรณี 
กำรรุกที่ ส.ป.ก.วังน�้ำเขียวโดยนักกำรเมืองระดับชำติ
หลำยคน โดยเฉพำะเจ้ำของฉำยำมำดำมพีเค เมื่อปี 
254614 ทีล่งเอยด้วยกำรเงยีบหำย นบัแต่นัน้กระบวนกำร
เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. ในอ�ำเภอวังน�้ำเขียวก็ลุกลำม 
ใหญ่โตถึงขนำดประกำศขำยที่ดินผ่ำนเว็บไซต์และสื่อ 
สิ่งพิมพ์อยำ่งโจ่งแจ้ง

กล่ำวได้ว่ำ ส่วนหนึง่ของปัญหำเกดิจำกตวักฎหมำย 
ปฏริปูทีด่นิทีค่่อนข้ำงหละหลวม ขำดกำรบรหิำรจดักำร
ทีด่พีอ และเปิดช่องให้เกดิกำรถ่ำยโอนกำรถอืครองทีด่นิ
จำกเกษตรกรไปสูน่ำยทนุได้อย่ำงง่ำยดำยโดยแทบไม่มี
กำรตรวจสอบ ดงัทีเ่กดิขึน้นบัครัง้ไม่ถ้วนทัว่ประเทศไทย

ที่ โยนควำมผิดไปให้ ใครไม่ได้เลยก็คือเจำ้หน้ำที่
รัฐผู ้ปล่อยปละละเลย และยิ่งกว่ำอื่นใดคือนโยบำย 
กำรพัฒนำนับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ไม่ว่ำจะกำรให้
สัมปทำนป่ำไม้ กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ  
กำรตัดถนนยุทธศำสตร์สำยนครรำชสีมำ-ปักธงชัย  
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ซึ่งฉีกผืนป่ำเขำใหญ่และทับลำนออกจำกกัน และกำร 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนโฉมหน้ำวังน�้ำเขียว
ไปโดยสิ้นเชิง15

อีกทั้งกำรมุ ่งแจกที่ดินให้แก่เกษตรกรยำกไร้ 
โดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำทั้งระบบ ยิ่งเป็น 
ตัวเร่งให้ที่ดินเปลี่ยนมือ ชำวบ้ำนที่อำศัยในพื้นที่วังน�้ำ
เขียวมำยำวนำนอธิบำยว่ำ สำเหตุหลักประกำรหนึ่ง 
ที่ชำวบ้ำนต้องขำยที่ดิน เพรำะท�ำกำรเกษตรไม่ได้ผล 
เนื่องจำกเมื่อ 40-50 ปีมีสภำพเป็นปำ่เสื่อมโทรม ชำว
บ้ำนต่ำงหำกทีเ่ป็นผูฟ้ื้นฟสูภำพป่ำให้กลบัมำเหมอืนเดมิ 
หำใช่ผู้บุกรุกท�ำลำยดังที่ตกเป็นขำ่วไม่16

หากสืบสาวให้ถึงที่สุดแล้ว รากเหง้าของปัญหา
คือเรื่องการถือครองที่ดินของเมืองไทย เมื่อคนเพียง  
10 เปอร์เซน็ต์ของทัง้ประเทศถอืครองทีด่นิมากกว่าคนละ 
100 ไร่ ขณะที่ 90 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมีที่ดินไม่เกิน  
1 ไร่ 17 และสิทธิการจัดการทรัพยากรของชุมชน  
โดยเฉพาะประเดน็ป่าชมุชนยงัห่างไกลจากการปฏบิตัจิรงิ  
ทั้งหมดนี้ผนวกเป็นสมการอันซับซ้อนที่มีวังน�้าเขียว 
เป็นเพียงหนังตัวอย่าง

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือ 

คืนความเป็นธรรม

แม้กำรบงัคบัใช้กฎหมำยจดักำรกำรบกุรกุพืน้ทีป่่ำ
วงัน�ำ้เขยีวจะได้รบักำรยอมรบัจำกสงัคม แต่ต้องยอมรบั
ว่ำสร้ำงควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำน 
ในพืน้ที ่นำยกงกฤช หริญักจิ ประธำนฝ่ำยนโยบำย สภำ
อตุสำหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ได้เสนอทำงออก
แบบประนีประนอม โดยยอมรับว่ำกำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยเป็นสิง่ทีถ่กูต้องแล้ว แต่ภำครฐัควรหำมำตรกำร
เยยีวยำผูป้ระกอบกำรทีเ่ข้ำไปด�ำเนนิกำรโดยไม่มเีจตนำ
บุกรุก18

ดเูหมอืนว่ำทำงออกเฉพำะหน้ำต่อกรณวีงัน�ำ้เขยีว
ทีห่ลำยฝ่ำยเหน็พ้องต้องกนั คอืกำรจดักำรตำมกฎหมำย 
และไม่อำจผ่อนปรนได้ เพรำะหำกยอมก็ย่อมหมำยถึง
กำรผ่อนปรนให้แก่กำรบุกรุกพื้นที่ป ่ำของนำยทุน 

ทัว่ประเทศ ส่วนด้ำนผลกระทบต่ออำชพี ศำสตรำจำรย์
มิ่งสรรพ์ ขำวสอำด สถำบันศึกษำนโยบำยสำธำรณะ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เสนอว่ำอำจให้เอกชนประมูล
สถำนทีบ่ำงแห่งทีม่ผีลด้ำนกำรจ้ำงงำนด้วยวธิกีำรโปร่งใส
และก�ำหนดรำคำขั้นต�่ำไว้พอสมควร

ส่วนในระยะยำว ศ.มิ่งสรรพ์ แนะน�ำวำ่ รัฐบำล
ต้องเร่งสะสำงปัญหำทีด่นิป่ำไม้ เร่งพสิจูน์สทิธชิำวบ้ำน
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำคมมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรเพกิถอนทีด่นิที่ ได้มำโดยมชิอบ19

แน่นอนว่ำ กำรปรบัแก้กฎหมำยทีด่นิและบทบำท
ของ ส.ป.ก. เป็นอกีประเดน็ทีเ่ลีย่งไม่พ้น นำยเลศิวิโรจน์ 
โกวัฒนะ เลขำธิกำร ส.ป.ก. ยอมรับวำ่ ช่วงที่ผำ่นมำ
ทำง ส.ป.ก. ท�ำกำรระดมสมองเพือ่หำแนวทำงปรบัเปลีย่น 
กฎหมำยปฏริปูทีด่นิให้ทนัสมยัและสะดวกต่อกำรบรหิำร
จดักำรให้มำกขึน้20 สอดคล้องกบัควำมเหน็ของนำยอนรุกัษ์  
นิยมเวช สมำชิกวุฒิสภำและประธำนคณะกรรมำธิกำร
พฒันำกำรเมอืงและกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน วฒุสิภำ 
อย่ำงไรกต็ำม กฎหมำยทีม่อียูข่ณะนี้ ได้ ให้อ�ำนำจจดักำร
กับกำรถือครองที่ดินในเขต ส.ป.ก.ที่ ไม่ถูกต้องไว้ 
ระดับหนึ่งแล้ว ประเด็นส�ำคัญจึงอยู่ที่เจ้ำหน้ำที่จะต้อง
ด�ำเนินกำรกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และจะต้องสร้ำง
กำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนเพื่อก�ำกับดูแล 
กำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่อีกชั้นหนึ่ง21

ที่ลืมไม่ ได้คือ การปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจัง  
รวมทั้งการบ่มเพาะและขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องสิทธิ 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติโดยชมุชนให้เกดิผล 
ในทางปฏบิตั ิซึง่เป็นกำรจดักำรทีต่วัรำกเหง้ำของปัญหำ
และส่งเสรมิให้ชมุชนสำมำรถอยูร่่วมกบัป่ำได้ น่ำจะเป็น
ทำงออกทีย่ัง่ยนืกว่ำกำรไล่รือ้รสีอร์ต เพรำะเกรำะป้องกนั
ผนืป่ำทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุไม่ได้อยูท่ีเ่จ้ำหน้ำทีแ่ละกฎหมำย
ในมอื หำกอยูท่ีค่วำมเป็นธรรมในสงัคมและควำมหวงแหน
ทรัพยำกรในหัวใจของชุมชน
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