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บทนํา 
กระแสการเรียกรองที่เพ่ิมสูงขึ้นของภาคประชาชนเพื่อการเขามามีสวนรวมในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมในปจจุบันนอกจากจะเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการจัดการที่จํากัดของ
ภาครัฐในเรื่องดังกลาวแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวและการตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนเองในระดับที่เพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน ดังน้ัน
ทิศทางในการจัดการเรื่องนี้จึงมีแนวโนมที่ทั้งสองภาคสวนจักตองทําความเขาใจและรวมมือกันใน
การศึกษาและคิดคนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยู  

บทความนี้เปนหนึ่งในความพยายามที่จะสรางฐานความรูสําหรับการคิดคนแนวทางเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น โดยจะทบทวน วิเคราะห การจัดการสิ่งแวดลอมไทยตั้งแตอดีตมา
จนถึงปจจุบัน และมองแนวโนมไปในอนาคต ดังน้ันเพื่อใหมองเห็นภาพแตละชวงไดอยางชัดเจน 
บทความนี้จึงแบงออกเปน 4 สวนโดยสวนที่ 1 จะเปนเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมในอดีตตั้งแตสมัย
โบราณมาจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2500 ถัดมาเปนเรื่องการจัดการในปจจุบันซึ่งจะเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2500 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2548 กอนจะนําเสนอแนวโนมการวิเคราะหอนาคตในสวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะ
เปนบทสรุป   

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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1. การจัดการสิ่งแวดลอมในอดีต: มายาคติของ ‘Good Old Day’  
มักเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ประเทศไทยในอดีตนั้นมีความมั่งคั่งพรั่งพรอมอุดมไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ส่ิงแวดลอมก็ดีปราศจากมลพิษ ความเปนอยูของประชาชนคนไทยใน
สมัยกอนจึงอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข เปน ‘วันชื่นคืนเกา’ ที่หลายคนโหยหาและอยากใหประเทศ
กลับไปสูสภาพเชนนั้นอีก แตในความเปนจริง แนวความคิดดังกลาวออกจะเปนการมองภาพอดีต
สวยงามเกินไปโดยไมไดมีการพิจารณาบริบทของบานเมือง ชีวิตความเปนอยู และความสัมพันธ
ระหวางคนกับส่ิงแวดลอมในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังเปนการมองขามความเปลี่ยนแปลงตางๆที่
เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา รวมทั้งรูปแบบการใชชีวิตที่ดําเนินไปในปจจุบันอีกดวย  

ขอความตอนหนึ่งจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงที่มักจะถูกยกมาสนับสนุนแนวความคิดใน
เรื่อง “วันชื่นคืนสุข” ของบานเมืองในอดีตคือ “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบ
เอา  จกอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใคร
จักใครคาเงินคาทองคา ไพรฟาหนาใส”2 น้ัน แมวาจะแสดงใหเห็นภาพความอุดมสมบูรณของการ
เกษตรกรรม ความมั่งคั่งของทรัพยากร รวมทั้งความสะดวกเสรีของการคาการขายในสมัยนัน้ แตเรา
ตองเขาใจประเด็นสําคัญสองประการคือ หนึ่ง เมืองสุโขทัยเปนเมืองขนาดเล็ก เปนเสมือนอําเภอ
อําเภอหนึ่งในปจจุบัน ผูคนมีจํานวนนอย ความแตกตางทางชนชั้นมีไมมาก มีเพียงชนชั้นสูง หรือ 
‘เจาลูกขุน’ และ ชนชั้นไพรฟาเทานั้น สิทธิที่จะเขาถึงตัวผูปกครองแผนดินเพื่อรองทุกขและขอความ
เปนธรรม (Right of Access) จึงไมไดเปนเรื่องที่ยาก3 ดังน้ันการแยงชิงทรัพยากรจึงไมเปนปญหา 
และการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบซับซอนจึงไมใชเรื่องจําเปน เพราะความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรเองประการหนึ่ง อีกประการคือการที่ผูคนมีอยูเปนจํานวนไมมากทําใหระบบการปกครอง
ไมมีความยุงยากมากนัก และ สอง ขอความที่จารึกในศิลานั้น เปนการแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะ
ของเมืองสุโขทัยหรือกลาวใหจําเพาะลงไปไดวาเปนเมืองสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหงเทานั้น ที่
แตกตางจากเมืองอื่นๆ ดังน้ันจะใชเปนดังตัวแทนความบริบูรณพรอมสรรพของสภาพบานเมืองใน
อดีตทั้งหมดไมได(ดูกรอบที่ 1.1) และที่สําคัญคือ การที่มีกลาวไววา ‘ในน้ํามีปลา ในนามขีาว’ น้ันก็
ใชจะหมายรวมเอาไดวาน้ําทาของเมืองสุโขทัยนั้นบริบูรณมากมายอยางถึงขนาด ดังมีปรากฏ
หลักฐานบันทึกไวเกี่ยวกับ ‘ทํานบพระรวง’ หรือ ‘สรีดภงส’ ซึ่งเปนอางเก็บน้ําที่ทําหนาที่กั้นน้ําไมให
ทวมเมืองและกักเก็บน้ําไวใชฤดูแลงในสมัยสุโขทัย4  แสดงใหเห็นวาแมแตเมืองสุโขทัยเองก็ยัง
จําเปนตองมีการจัดการน้ําดวยระบบชลประทานเชนเดียวกัน 

 
 

                                                        
2 จากศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือที่เรียกกันวาศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง 
3 คึกฤทธ์ิ ปราโมช, มรว. 2525. ลักษณะไทย เลม 1 (หนา 4) 
4 http://61.19.220.3/heritage/nation/oldcity/sukhothai4.htm 
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ขอจํากัดดานจํานวนประชากร ขนาด และระบบการปกครองที่ทําใหเมืองสุโขทัยมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกตางจากเมืองอื่นๆดังกลาวมาแลวนี้ เห็นไดชัดเจนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาณาจักรอยุธยาซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นในระยะตอมา  รูปแบบการปกครองและการจัดสรร
ทรัพยากรของบาน เมืองในสมัยอยุธยานั้น แสดงใหเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผล
ตอการจัดการทรัพยากรอยางเดนชัด กลาวคือ จํานวนประชากรของอยุธยาน้ันมีจํานวนที่มากกวา
สุโขทัย ทําใหระบบการปกครองมีความซับซอนมากขึ้น โดยเปนลักษณะสมมติเทวราช ไพรฟาไม
สามารถเขาถึงตัวผูปกครองไดงายดังเชนในสมัยสุโขทัย ชนชั้นในสังคมมีเพ่ิมมากขึ้นดังจะเห็นไดจาก
การมีระบบศักดินาที่กลาวไดวาเปนระบบสังคมสมัยอยุธยาโดยแทจริง ที่สําคัญอีกประการที่ควร
กลาวถึงคือ ระบบหัวเมืองประเทศราชที่เจาเมืองตองสงเครื่องราชบรรณาการที่เรียกวาสวยเขามายัง
เมืองหลวงเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์  

กรอบที่ 1.1 
อาณาจักรลานนาซึ่งเปนเมืองที่อยูรวมสมัยเดียวกันกับเมืองสุโขทัยนั้น ผูคนตองใชความ

พยายามในการเรียนรูปรับตัวใหเขากับลักษณะที่ไมเอื้ออํานวยของสภาพพื้นที่ ซึ่งสะทอนใหเห็น
วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวในขณะนั้น ดังที่อาจารยไกรศรี นิมมาน-เหมินทร
เลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา  

“...โดยที่จังหวัดภาคเหนือเต็มไปดวยภูเขา ถาชาวนา ชาวสวนไมรูจักทดน้ําเขานา เขา
สวน โดยใชวิธีทําเหมืองฝายและพนังแลว เขาก็จะมีชีวิตอยูไมไดแนๆ เพราะน้ําจะไหลไปสูที่ลุม
โดยเปลาประโยชน ตนขาวในนาของเขาก็จะเหี่ยวแหงตายหมด ดังน้ันการทําเหมืองฝายและพนัง
จึงเปนสัญชาตญาณของชาวลานนาไทยจนถึงปจจุบันนี้ เขาไมตองรอคอยหรือร่ํารองใหรัฐบาลมา
ทําให ที่ใดพอมีกําลังแรงงานและกําลังเงิน เขาจะรวบรวมกันขุดเหมืองทําฝาย ชวยแรงชวยสิ่งของ
กันทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ดวยเหตุน้ีการชลประทานราษฎรในจังหวัดภาคเหนือจึงเจริญยิ่งกวา
ที่ใดๆจนถึงทุกวันนี้... 

เม่ือมีการขุดเหมือง ทําฝายน้ําขึ้นเชนนี้ ก็จําเปนจะตองมีกฏหมายและขอบังคับสําหรับ
การเหมืองฝายขึ้น จึงจะไดผล ฉะนั้น ใน มังรายศาสตร หรือกฎหมายของพญามังราย จึงไดตรา
เรื่องนี้ไวอยางละเอียดถี่ถวน เพราะเหตุวาแมจะมีการชลประทานเปนอยางดี แตถาไมมีอะไร
สําหรับยึดเหน่ียวไวเพ่ือเปนระเบียบแบบแผนแลว ในที่สุดก็จะเกิดการโกลาหลขึ้น” 
 

ที่มา:  ไกรศรี นิมมานเหมินทร, ‘กฎหมายชลประทาน ของ พญามังราย’ ในหนังสือ ลายคราม: เพื่อเฉลิม
ฉลองอายุครบ 6 รอบ นายไกรศรี นิมมานเหมินทร (2527) 
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ทั้งระบบการจัดการภายในสังคมอยุธยาเองในเรื่องระบอบการปกครองแบบใหมที่มีชนชั้น
มากข้ึน และระบบการจัดการกับเมืองภายนอกคือการสงสวย ลวนเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรในสมัยนั้นไดเปนอยางดี  

ระบบสังคมแบบชนชั้น 

ชนชั้นที่เกิดขึ้นมาพรอมๆรูปแบบการปกครองแบบใหมในสมัยอยุธยาน้ัน มีตั้งแตชนชั้น
ปกครองคือกษัตริย ขุนนาง ไปจนถึงไพร และทาส แตละชนชั้นมีระบบศักดินาเปนกลไกทางสังคม
ในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ชนชั้นไพรหรือไพรฟาซึ่งถือเปนชนกลุมใหญของสังคมอยุธยา
น้ัน มิไดมีลักษณะเชนเดียวกันกับไพรในสังคมสุโขทัย เพราะระบบการปกครองในสมัยอยุธยาเปน
ระบบการปกครองแหงอํานาจ ดวยอํานาจ และเพื่ออํานาจ5 ไพรฟาในสมัยนี้จึงตองถูกจัดหมวดหมู
ใหมีสังกัด มีผูบังคับบัญชา และไพรผูชายจะถูกเกณฑเขารับราชการหรือเขามาเปนแรงงานใหกับ
พระมหากษัตริยปละ 6 เดือน เรียกวา เขาเดือนออกเดือน คือตองถูกเกณฑเขามาอยูเวรเดือนหนึ่ง 
ออกเวรกลับบานเดือนหน่ึงสลับกันไปจนครบป นับตั้งแตอายุ 20 ป จนอายุถึง 60 ปจึงจะปลดชรา 
ผูชายจึงเปนผูถูกใชแรงงานโดยผูอื่น ไมสามารถทําการงานใดอยางตอเนื่องใหเกิดผลจริงจังได 
ในขณะที่ผูหญิงตองเปนฝายหาเลี้ยงครอบครัว ชีวิตของไพรฟาจึงมิไดมีอิสระเสรี หากแตเต็มไปดวย
ความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังน้ันแมวาจํานวนประชากรจะเพิ่มสูงขึ้น แตดวยระบบการ
เกณฑแรงงานดังกลาวของสังคม ทําใหคนทั่วไปไมสามารถเขาไปจัดการทรัพยากรตางๆได
โดยเสรีตามที่ตนตองการ และยังสงผลใหระบบการผลิตเปนไปเพียงเพื่อการยังชีพเทานั้น 
ทรัพยากรตางๆจึงไมไดถูกเรงรัดนําออกมาใชดังเชนระบบการผลิตแบบตลาด 

ระบบการสงสวย 

ระบบการสงสวยจากเมืองขึ้นหรือหัวเมืองประเทศราชนั้น เม่ือพิจารณาจากสิ่งของที่สงมา
เปนสวยจะพบวา เปนส่ิงของที่ไดมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญทั้ง หนังกวาง ไมฝาง หวาย ไมเน้ือ
หอม ไมกะลําพัก ยาดํา กํายาน แกนคูน ขี้ผึ้ง เปลือกสีเสียด รง ครั่งดิบ งาชาง นอแรด รังนก 
ทองคํา พลอย ดินประสิว ดีบุก เปนตน ส่ิงของเหลานี้เม่ือถูกสงมายังเมืองหลวง นอกจากจะนํามาใช
สําหรับราชการบานเมืองแลว สวนหนึ่งยังถูกนําไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินคากับพอคาชาวตางชาติ
เพ่ือสรางความมั่งคั่งใหกับวังหลวง อาณาจักรอยุธยาจึงมีความยิ่งใหญและรุงเรืองเปนเวลายาวนาน
ถึงกวา 400 ป สวยจํานวนมหาศาลซึ่งสวนหนึ่งนํามาขายและสามารถสรางความมั่งคั่งไดอยาง
มหาศาลนี้ แสดงใหเห็นความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริงในดานหนึ่ง แตใน
อีกดานหนึ่งน้ันระบบการสงสวยก็เปนตัวจํากัดใหการสรางความมั่งคั่งเปนไปไดเพียงชนชั้นปกครอง
หรือเพียงวังหลวงเทานั้น ชนชั้นอื่นใดไมมีสิทธ์ิสรางความมั่งคั่งเทียบเทาได ทรัพยากรที่ถูกเสาะ
แสวงหานํามาเปนสวยแมจะมีเปนจํานวนมหาศาล แตเม่ือมีเพียงคนกลุมเล็กๆเพียงกลุมเดียวนําไปใช

                                                        
5 คึกฤทธ์ิ ปราโมช, มรว. อางแลว (หนา 11) 
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ประโยชน ในขณะที่คนกลุมใหญไมมีทั้งสิทธิและโอกาสในการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติยังไมถูกทําลายอยางรุนแรง  

ดวยเหตุนี้ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนอยูในตอนนั้น จึงนอกจาก
ธรรมชาติจะยังสามารถฟนตัวไดดวยตัวเองแลว กฎเกณฑทางเศรษฐกิจสังคมก็เปนเหมือนตัว
ชวยจัดการทางออมไปพรอมๆกันดวย  

ลักษณะการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจสังคมในสมัยอยุธยาดังกลาวมาแลวนี้สงผลมาถึง
รูปแบบทางเศรษฐกิจสังคมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนดวยเชนกัน โดยเฉพาะในเรื่องสมมติ
เทวราช การเกณฑแรงงานไพร ระบบทาส อยางไรก็ตามรูปแบบที่เคยเครงครัดในความสัมพันธ
ระหวางเจากับไพรน้ันก็ลดลงไป ไพรฟาขาแผนดินมีความใกลชิดกับพระมหากษัตริยมากกวาในสมัย
อยุธยา ดังจะเห็นไดวาในรัชกาลที่ 4 น้ันไดทรงอนุญาตใหราษฎรเขาเฝารับเสด็จไดเม่ือเสด็จ
ประพาสนอกพระราชวัง ระบบไพรก็คอยๆลดความสําคัญลงไปเพราะคนที่ไมอยากถูกเกณฑมาใช
แรงงานก็สามารถจายแทนเปนเงินได ในขณะที่ระบบทาสก็คอยๆหายไปจนถูกยกเลิกอยางเด็ดขาด
ในสมัยรัชกาลที่ 5 สภาพที่เกิดขึ้นนี้ทําใหไพรฟาสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพไดอยางอิสระมากยิ่งขึ้น 
พรอมๆกับระบบเงินตราที่เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นตามไปดวย และเปนจุดเริ่มตนของการกําเนิดชน
ชั้นกลางในสังคม ซึ่งเปนชนชั้นสําคัญที่ผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระยะเวลาตอมา 

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติกับจํานวนประชากร 
ในขณะที่สภาพสังคมคอยๆเปลี่ยนแปลงไปนั้น สภาพแวดลอมตามธรรมชาติของบานเมือง

ในเวลานั้นก็ยังคงมีสภาพเปนทุงหนองคลองบึง มีปาและสัตวปาที่ยังอยูในสภาพสมบูรณดังจะเห็น
ไดจากในบันทึกของ Henri Mouhot ที่เดินทางเขามาในประเทศไทยชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ป   
พ.ศ. 2401-2403 โดยบรรยายสภาพบานเมืองรอบๆกรุงเทพฯในตอนที่ลองเรือไปตามลําน้ําไววา
เปน “สภาพพื้นที่ที่มีนํ้าเจิ่งนองไปทั่ว ทําใหไมสามารถจอดเรือที่ใดได จึงหลายครั้งที่ยิงนกได แตก็
ตามไปเอามาไมได สภาพโดยทั่วไปนี้ชางดึงดูดใจเปนอยางมาก เน่ืองจากฝงนํ้ามีชีวิตชีวาและ
นาสนใจ สภาพธรรมชาติก็เปยมไปดวยความงดงามยิ่ง”6 หรือ “เมืองสระบุรีเปนที่ที่หางไกลออกไป
สักระยะทางหนึ่ง ประชากรสวนใหญเปนพวกชาวนาสยาม จีน และลาว มีลักษณะของเมือง และ
หมูบานเปนดังที่เมืองสยาม บานแตละหลังปลูกสรางดวยไมไผ พวกเขาซุมดูโดยแอบตัวอยูหลังใบไม
ริมชายฝง ถัดออกไปเปนผืนนาขาว สวนที่ไกลออกไปอันเปนฉากหลังน้ัน เปนปาหนาทึบที่มีเพียง
สัตวปาเทานั้นใชเปนที่อยูอาศัย”7สภาพสิ่งแวด ลอมทางธรรมชาติดังกลาวนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับ

                                                        
6 Mouhot, Henri. 1989. Travels in Siam, Cambodia and Laos 1858 – 1860. (p 109) 
7 Ibid.  (p 120) 
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จํานวนประชากรที่มีอยูในสมัยนั้นเพียงเรือนแสน8แลว แทบจะมองเห็นภาพไดอยางชัดเจนวา ผูคน
ยังไมสามารถมีอิทธิพลเขาไปจัดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไดมากนัก (ดูกรอบที่ 1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่จํานวนประชากรในขณะนั้นมีอยูนอย ในขณะที่ความจําเปนดาน
แรงงานมีเปนจํานวนมากนี่เอง ทําใหการศึกสงครามในสมัยนั้นมุงที่จะนําเอาเชลยเขามาเปน
แรงงาน นอกจากนั้นก็ยังมีแรงงานจากพวกที่อพยพเขามาเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และพวกที่ถูก
จางเขามา เชน ทหารโปรตุเกส ญี่ปุน หรือพวกที่เขามาดวยเหตุผลความจําเปนอื่นๆ 

เม่ือจํานวนประชากรคอยๆ เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
รุดหนาไปเรื่อยๆ ประเทศก็เขาสูระบบการผลิตเพื่อการคา แรงงานอิสระมีเพ่ิมมากขึ้น นอกจากการ
ทํามาหากินเพื่อการยังชีพแลว ยังมีการผลิตเพื่อการคาที่กอใหเกิดการสะสมทุนทรัพย (ดูกรอบที่ 
1.3) ขณะเดียวกันสถาบันพระมหากษัตริยเองก็สงเสริมใหคนทั่วไปทํามาคาขายกันมากขึ้น 
โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่โปรดเกลาใหสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีการผูกขาดอากรใน
สินคาตางๆทําใหการคาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น การผลิตสินคาเปนแบบอุตสาหกรรม เชน การตมกลั่น
สุรา การทําน้ําตาลและอื่นๆ ทําใหคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และเปนแรงผลักดันใหชนชั้นกลาง
มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น9  

                                                        
8 ในงานศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ของ ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร ไดอางอิงงานศึกษาชิ้นใหมของ 
เทอรเวียล ซ่ึงสํารวจขอมูลประชากรในทองที่ของกรุงเทพฯ และเขตที่ราบภาคกลางไดขอมูลวา ประชากรในเขตดังกลาวนับรวม
ไดประมาณส่ีแสนหนึ่งหมื่นคน ราว พ.ศ. 2383 

9 คึกฤทธ์ิ ปราโมช, มรว. (อางแลว) หนา 21 

กรอบที่ 1.2 

“...ในเมืองไทยนี้มีชางเถื่อน (คือชางปา) อยูมากมายแตดึกดําบรรพถึงเดี๋ยวนี้ ที่ไหนชาง
เถ่ือนยังอยูไดก็ยังมีชางเถื่อนแทบทุกมณฑล ในมณฑลกรุงเทพฯนี้ แตกอนก็ยังมีชางเถื่อนอยูในทุง
หลวงทางภาคตะวันออกแมนํ้าเจาพระยาตั้งแตแขวงจังหวัดนครนายกตลอดลงมาจนทุงบางกะปใน
แขวงจังหวัดกรุงเทพฯ เม่ือฉันบวชเปนพระภิกษุใน พ.ศ. 2426  ขึ้นไปจําพรรษาอยู ณ วัดนิเวศน
ธรรมประวัติที่บางปะอิน ในเวลาเย็นๆเคยขึ้นไปดูบนพระที่น่ังเวหาสจํารูญยังแลเห็นโขลงชางเถือ่น
เขามาหากินอยูตามปลายนา ราวที่สรางวัดวิเวกวายุพัดเมื่อภายหลัง แตตอมามีคนถางปาพงที่ชาง
อาศัยทํานารุกเขาไป ชางเถ่ือนก็ตองถอยหนีไปอยูหางแมนํ้าออกไปโดยลําดับ ยิ่งเม่ือถึงสมัยขุด
คลองรังสิตและคลองนาสายอื่นๆในทุงหลวง ชางเถื่อนก็ตองถอยหนีหางออกไปจนมันพากันขึ้นไป
อยูในทุงหลวงตอนแขวงจังหวัดนครนายกโดยมาก ตอนขางใตกรุงเทพฯมีนอยลง...” 
ที่มา: กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี หนา 421 (สํานักพิมพดอกหญา 2543) 
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อยางไรก็ตาม แมผูคนจะสามารถมีอิสระในการจัดการทรัพยากรตางๆเพิ่มมากขึ้น แต

อํานาจในการจัดการที่แทจริงก็ยังคงอยูในมือของพระมหากษัตริยอยูน่ันเอง ทั้งในเรื่องของที่ดิน ที่
ยังถือกันวาพระมหากษัตริยเปนพระเจาแผนดิน คือ เปนเจาของที่ดินทั่วพระราชอาณาจักร แมการ
บุกเบิกที่ดินเพื่อทํานาทําไรจะเปนไปอยางอิสระ มีการอนุญาตใหขุดคูคลองทําใหมีการจับจองที่ดิน
สองฝงคลองตามมา แตไพรฟาทั่วไปมีสิทธิเพียงใชประโยชนในการทํามาหาเลี้ยงชีพเทานั้น 
นอกจากนั้นแลวพืชผลที่ปลูกบนแผนดินก็ยังตองเสียอากรใหหลวงดวย การดําเนินการดานอากร
พืชผลนี้มีการดําเนินการอยางเครงครัดมากถึงกับตองมีการสาบาน ซึ่งเม่ือพิจารณาถอยความในคํา
สาบานพบวามีความรุนแรงและนากลัวเปนอยางมาก (กรอบที่ 1.4) แสดงใหเห็นวาผูที่จะปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวนี้จําเปนตองมีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบสูงเพราะทํางานเกี่ยวเนื่องกับ
ผลประโยชนที่มีอยูอยางมหาศาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 1.3 

“...การหากินของคนเมืองกระ ทําไร ทํานา เย็บจาก ตัดหวาย และทําไต ไรขาวปลูกถัง 1 
ถางามดีไดผลเสมอ 100 ถัง นาดอน 120 ถัง นาเชิดทรง 100 ถัง จาก 1000 ถัง ตับราคา 5 
เหรียญ หวายชุมพร 100 กํา ราคา 4 รูเปย กําละ 25 เสน หวายซํา 100 กํา ราคา 3 เหรียญ กํา
ละ 25 เสน ไตมัดละ 20 ลํา ราคามัดละ 10 เซนต สวยตัวไพรเก็บอยางเมืองพมาอังกฤษ ไพรมี
ครัวเก็บครัวละ 3 รูเปย คนจร 3 เซนต ป 1 ได 190 เหรียญบางกวาบาง ภาษี 5 อยาง ปละ 
1868 เหรียญ...” 
 

ที่มา: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ, เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู เลม 1 หนา 50 – 51 
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นอกจากที่ดินแลว ทรัพยากรธรรมชาติอื่นก็มีสถานภาพของการจัดการไมตางไปมากนัก ไม

วาจะเปนปาไม  หรือเหมืองแรดีบุก  ซึ่งรัฐบาลกลางในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ- ราชยมีการให
สัมปทานชาวตางชาติไปดําเนินการ โดยในกรณีของเหมืองดีบุกระยะแรกมีชาวจีนเปนผูไดสัมปทาน
เพราะมีความไดเปรียบจากแรงงานจีน แตในระยะตอมาไมวาจะเปนสัมปทานเหมืองแรดีบุกสวน
ใหญหรือปาไมก็ลวนเปนของชาวอังกฤษ เพราะเปนพวกที่มาพรอมกับเครื่องไมเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การให สัมปทานดังกลาวก็ไมตางจากสวยในแงที่สรางรายไดใหกับ
พระมหากษัตริย แตที่มากกวานั้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการดังกลาวนี้ยังเปน
เครื่องมือที่ใชในการตอรองหรือสนองเจตนารมยทางการเมืองไดอีกดวย (กรอบที่ 1.5 และ 1.6) 

กรอบที่ 1.4 

จากบัญชีหางวาวเรื่องจํานวนตนไมที่มีอากร  9 ส่ิง สวนในและสวนนอก จ.ศ. 1192 ใน
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 ไดระบุชื่อตนไมที่ตองเก็บคาอากรไวดังน้ีคือ หมาก มะพราว พลู มะปราง 
มะมวง ทุเรียน มังคุด ลางสาด และผลไมตระกูลสม (เชน สมโอ สมแกว สมเกลี้ยง เปนตน) โดย
ขาหลวงเดินรางวัดสวนจําเปนตองกระทําสัตยาธิฐานสาบานตัวถวายแดพระเจาอยูหัว ซึ่งเน้ือ 
ความคําสาบานตอนหนึ่งมีดังตอไปนี้  

“ประการหนึง ถาขาพระพุทธิเจามิไดตั้งอยูในสัจ แกลงสมรูรวมคิดกับพักพวกพี่นองซึ่ง
มิไดสาบาลตัว ใหเปลียนตัวเขารังวัด นับผลไมในขนัดสวนจาก ของพักพวกพันธุมิต แลสวนของ
ผูอื่นอันมีประโยชนแกตน ขนัดสวนจากกวาง ยาว มาก นับประเมีนเอาแตนอยะ เลือกทีรักมักทีชัง 
แลแกลงรังวัด ขนัดสวนจากทีมีนอยบวกเอามากไหราษฎรไดความเดอืดรอนดวยประการใดๆก็ดี 
ขอจงเทพยุดาอันรักษาแผนดิน พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองแลเทพยุเจาอันรักษามะหาเสวตรฉตัร 
จงดลพระไทสมเดจพระพุทธิเจาอยูหัวใหลงพระราชอาญาขาพระพุทธิเจาจงสาหัสแลวขอ ภูมิ อา
รัก รุข อากาษ เทพยดา และทาวจัตุโลกบาลทัง ๔ อันมีฤทจงสังหารผลานชีวิดขาพระพุทธเจาอัน
มิไดซือตรง จงวินาศฉิบหาย ตายดวยอสนีบาตสายฟาฟาดไฟฟาราชสถาวุทธดาบองครักษจักนะ
ราย กระบือ เส่ียวชางแทงจรเขเสียสัตวในบกในน้ํา จงพิฆาฏขบฆาขาพระพุทธิเจาใหส้ินชีวิด 
อยาไดพนจากมหาไภย ๒๕ และกรรมกรราชอาชญา ๓๒ ประการ จงบันดาลใหเกิดฝพิศ ฝกาลอะ
ติสารคราพาธ และโรคาพยาธ ๙๖ ประการ ใหถึงแกอะกาละมรณะ ตายดวยความทุขเวทนา
ลําบาก จงปรจักแกตาโลกย ใน ๓ วัน ๗ วัน แลวลงไปเกิดในมหานะรกหมุกไม อยูส้ินแสนกัลป 
ครนส้ินกําม ในที่นันแลว ไปเกิดในภพใดๆอยาใหพบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เจาซึ่งะจมา
โปรดขาพระพุทธิเจานั้นไดเลย” 
 

ที่มา:  ขอความในเครื่องหมายอัญประกาศนํามาจาก คําสาบานขาหลวงเดินรางวัดสวน จ.ศ. 1191 ในหนังสือ
จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เลม 4 หนา 130 (คงการสะกดตามตนฉบับเดิมในหนังสือ) 
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กรอบที่ 1.5 สัมปทานไมสักในภาคเหนือ 

“...ไมสักและดีบุก บริษัทฝรั่งพัฒนาผูเชี่ยวชาญในธุรกิจทั้งสองประเภทขึ้นในดินแดน
อาณานิคมแลวจึงยายเขาสูสยามภายหลังที่ธุรกิจปาไมในพมามีอุปสรรคจากสงคราม ชวงทศวรรษ 
2420 บริษัทจากอาณานิคมมีขอไดเปรียบหลายประการ ประการแรก การทําไมสักตองใชปจจัย
ทุนสูง (ไมสักที่ซื้อไวทางภาคเหนือตองใชเวลาสี่ถึงเจ็ดปจึงจะเคลื่อนยายถึงทาเรือ) บริษัทฝรั่ง
สามารถใชทุนจากตางประเทศได ประการที่สอง ไมที่ไดตองนําไปขายในตลาดทางตะวันตกหรือ
ในฮองกงที่อังกฤษครอบครองอยู ประการที่สาม บริษัทอังกฤษไดรับประโยชนจากการสงเสริมซึ่ง
กันระหวางการทําธุรกิจในสยามและในพมาที่อังกฤษครอบครอง ประการที่ส่ี พระมหากษัตริยทรง
สงเสริมการทําไมสักของอังกฤษเพ่ือเพิ่มอิทธิพลของกรุงเทพฯในอาณาจักรลานนา พระบาท- 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยืมมือเจาหนาที่ปาไมของอังกฤษเขามาแกไขความขัดแยงที่
เกิดขึ้นระหวางผูรับสัมปทานทําไมสักกับเจานายฝายเหนือ จาก พ.ศ. 2443 ถึง พ.ศ. 2473 
ขาราชการจากรัฐบาลอังกฤษบริหารกรมปาไมของสยาม บริษัทอังกฤษสามแหง (บอรเนียว บอม
เบยเบอรมา และสยามฟอเรสท) ผูกขาดการทําไมอยางแทจริง กลาวกันวา บริษัทบอรเนียวมี
อิทธิพลเหนืออธิบดีกรมปาไม...” 
ที่มา: Ingram (1971: 105 – 7); Sompop (1989: 128 – 9); Suehiro (1989: 57 – 63); I.Brown 

(1988: 110 – 19); Anan (1984: 49 – 52, 55); Ramsay (1971); Chaiyan (1994: 17 – 22) 
อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเกอร.2546. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. พิมพครั้ง
ท่ี 3. เชียงใหม: ซิลคเวอรมบุค.หนา 125. 
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กรอบที่ 1.6 อุตสาหกรรมดีบุก 

“...อุตสาหกรรมเหมืองแรดีบุกทางคาบสมุทรภาคใตแตเดิมพัฒนาโดยบริษัทและแรงงาน
ของชาวจีนอพยพในชวงกอนสนธิสัญญาบาวริ่งตลอดจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 อุตสาห- 
กรรมนี้ยังคงอยูภายใตการควบคุมของชาวจีน ปจจัยสําคัญของการทําเหมืองแรดีบุกคือ แรงงาน
ขาดแคลนอยางมากในจังหวัดทางภาคใต ผูประกอบการชาวจีนจํานวนมากครอบงาํอตุสาหกรรมนี้
ได เพราะสามารถนําแรงงานชาวจีนเขามาจากเขตเหมืองแรในมาเลเซียหรือจากประเทศจีนโดย 
ตรงจากทศวรรษ 2410 บริษัทฝรั่งที่มาเลเซียยายเขาสูทางภาคใตของสยาม แตยังไมประสบ
ความ สําเร็จตราบเทาที่ยังตองแขงกับนายเหมืองจีนที่ใชแรงงานพวกเดียวกัน อยางไรก็ตาม จาก
กลางพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา บริษัทฝรั่งนําเทคโนโลยีเขามาชวยลดแรงงาน นําเครื่องสูบ
นํ้ารูปหอยโขง และเรือขุดแรทางทะเลเขามาปลายทศวรรษ 2430 และ 2440 ประมาณ พ.ศ. 
2473 มีเรือขุดแร 38 ลํา เกือบจะทั้งหมดเปนของฝรั่ง ทําใหมีกําลังผลิตเหนือกวาของบริษัทชาว
จีนซึ่งยังคงใชเทคนิคขุดแรกลางแจง แทจริงแลว ผลผลิตทั้งหมดสงออกในรูปของแรดิบไปเขา
โรงงานหลอมที่ปนัง เทคโนโลยีและการลงทุนจากชาติตะวันตกที่เพ่ิมขึ้น ทําใหปริมาณแรที่ผลิตได
เพ่ิมขึ้นเปนสามเทาระหวางชวงทศวรรษ 2440 และสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทอังกฤษเขาซื้อ
กิจการใหญๆของชาวจีนบางราย... 

…บริษัทฝรั่งกดดันใหขยายอาณาบริเวณการใหสัมปทานทําเหมือง แตรัฐบาลสยามไม
ยินยอม กลางทศวรรษ 2430  คนงานสองหมื่นคนในภูเก็ตกอการประทวง เหตุการณประทวง
เล็กๆนอยๆและความวุนวายในหมูคนงานจํานวนมากที่เคลื่อนยายอยูเสมอเกิดขึ้นอยูเปนประจํา 
ขณะเดียวกันกับที่นายเหมืองชาวอังกฤษอยากเขามาทํากิจการในไทย ภาวะเชนนั้นเขาขายสูตร
สําเร็จของเหตุการณที่อาจทําใหเจาอาณานิคมอางเปนสถานการณความไมสงบแลวเขายึดกุม
อํานาจ กองกําลังทหารอังกฤษอยูไมไกลไปจากชายแดนมลายูเทาใดนัก กรุงเทพฯยังคงไมยอมให
ผูประกอบการฝรั่งหรือจีนไดพ้ืนที่สัมปทานทําเหมือนตามแนวเสนทางรถไฟ โดยมีขอแกตัววา
อุตสาหกรรมนี้จะขยายตัวตอไปไดตองรอใหมีการจัดตั้งการบริหารที่ดีในภูมิภาคนี้ขึ้นกอน...” 
ที่มา: Suehiro, Akira. 1989. Capital Accumulation in Thailand 1855 – 1985. Tokyo: Centre for East 

Asian Cultural Studies. อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเกอร.2546. เศรษฐกิจการเมืองไทย
สมัยกรุงเทพฯ. พิมพครั้งท่ี 3. เชียงใหม: ซิลคเวอรมบุค.หนา 126. 
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อุปสรรคของการคมนาคมขนสง 

นอกจากรูปแบบระเบียบทางเศรษฐกิจสังคมทั้งระบบการเกณฑแรงงาน และระบบสวยจะ
เปนประหนึ่งกลไกจัดการทางออมแลว ยังมีปจจัยอื่นที่มีผลตอการชะลอไมใหมีการนําเอาทรัพยากร
ธรรม- ชาติที่มีอยางอุดมสมบูรณมาใชไดอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความยากลําบากของ
การคมนาคมขน- สง ซึ่งแมกระทั่งในชวงตอนตนของกรุงรัตนโกสินทรเอง การเดินทางไปไหนมา
ไหนก็ไมไดมีความสะดวก สบายมากไปกวาในสมัยอยุธยานัก พาหนะหลักๆสําหรับเดินทางไกลทาง
บกยังคงเปนสัตว เชน ชาง มา หรือหากเปนทางเรียบทั่วไปก็เปนเกวียน การเดินทางทางน้ําก็อาศัย
เรือ และอาจกลาวไดวากรุง เทพฯในสมัยนั้นอาศัยการเดินทางไปมาดวยทางน้ําเปนสําคัญดวยซ้ําไป  
ดังในบันทึกของ Henri Mouhot ตอนหนึ่งวา “ บางกอกคือเวนิซแหงตะวันออก ไมวาจะมุงไปทําธุระ
หรือไปทองเที่ยวเราตองอาศัยทางน้ํา ตามสถานที่โดยทั่วไปแทนที่เราจะไดยินเสียงรถมา กลับไดยิน
เสียงพายกระทบผิวน้ํา เสียงเพลงของลูกเรือ หรือเสียงรองของฝพาย แมนํ้าเปนดังถนนหลวงและ
ถนนสายหลัก ในขณะที่ลําคลองคือถนนที่ตัดแยกเขาไป....”10 ถนนหนทางทั่วไปในพระนคร
จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 ก็ยังเปนถนนดิน ถนนอิฐ สวนถนนที่เปนยางมะตอยหรือคอนกรีตเพิ่งจะ
เริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ 7 ในขณะที่ทางรถไฟสายแรก (กรุงเทพฯ - ปากน้ํา) น้ันก็เพ่ิงจะมีในสมัย
รัชกาลที่ 5 ความไมสะดวกรวมทั้งเวลาที่ตองใชในการเดินทาง ทําใหการขนสงทรัพยากร สินคา
ตางๆ เปนไปอยางลาชา และไมสามารถขนสงคราวละจํานวนมากๆดังเชนในสมัยปจจุบันได  ดังน้ัน
ทรัพยากรตางๆแมจะเปนที่ตองการเพิ่มขึ้น แตก็ยังถูกจํากัดการนําเอาไปใชดวยความไม
สะดวกในเรื่องการคมนาคมขนสงดังกลาวนี้ (ดูกรอบที่ 1.7 และ 1.8) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Mouhot, Henri. 1989. Travels in Siam, Cambodia and Laos 1858 – 1860. (p 42) 

กรอบที่ 1.7 

“...เม่ือฉันเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขึ้นไปตรวจราชการมณฑลพายัพครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2541 เวลานั้นยังไมไดทํารถไฟสายเหนือ ตองไปทางเรือแตกรุงเทพฯ จนถึงเมืองอุตรดิตถ 
แลวฉันขึ้นเดินทางบกไปเมืองแพร เมืองนาน เมืองนครลําปาง เมืองลําพูน เดินทางเกือบเดือน
หน่ึงจึงจะถึงเมืองเชียงใหม ขากลับลงเรือลองลําแมนํ้าพิงค แตเมืองเชียงใหมลงมาทางเมืองตาก 
เมืองกําแพงเพชร มารวมทางขาไปที่ปากน้ําโพเมืองนครสวรรค แตน้ันก็กลับตามทางเดิมจนถึง
กรุงเทพฯ...” 
ที่มา: กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี หนา 33 (สํานักพิมพดอกหญา 2543) 
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ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

ที่กลาวมาขางตนนั้นลวนเปนเรื่องของการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่มีตามธรรมชาติ
เปนสําคัญ ในสวนของการจัดการสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นหรือส่ิงแวดลอมศิลปกรรมนั้น อาจ
แบงออกไดสองระดับคือ การจัดการในสวนขององคพระมหากษัตริย กับการจัดการของไพรฟาทั่วไป 
ทั้งน้ีส่ิงแวดลอมศิลปกรรมที่ยังคงเหลือตกทอดเปนมรดกของแผนดินมาจนถึงปจจุบันนี้ที่สําคัญมีอยู
สองอยางคือ วังกับวัด โดยวังและวัดที่สรางโดยพระมหากษัตริยน้ันนอกจากจะถูกสรางอยางพิเศษ 
เพ่ือบงบอกถึงพระราชสถานะที่เหนือผูใดในแผนดินแลว ยังเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงความมั่งคั่ง
อุดมสมบูรณของทรัพยากรที่มีในแผนดินที่ถูกแปรรูปนํามาสรางเปนความวิจิตรพิศดารใหกับ
ศิลปกรรมของวังและวัดหลวง  ยิ่งมีการสรางที่ใหญโตโออามากเทาใด ก็ยิ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จของอํานาจในการจัดการดึงเอาทรัพยากรจากผูคนในแผนดิน หรือจากหัวเมืองประเทศ
ราชมาใหกับเมืองหลวงไดมากเทานั้น และยังเปนการตอกย้ําใหเห็นความจริงที่วา ผูมอีาํนาจจดัการ
กับทรัพยากรที่คนทั่วไปหามาไดนั้นแทจริงแลวก็คือพระมหากษัตริย  สําหรับวัดในแตละชุมชน
ซึ่งไพรฟาผูมีจิตศรัทธาไดรวมใจกันสรางขึ้นนั้น ในเบื้องตนก็เปนส่ิงที่แสดงใหเห็น ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนส่ิงที่ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมานานชา  วัดจะเปนส่ิงซึ่งบอกอายุของ
ชุมชนหนึ่งๆ ถาชุมชนไหนราง วัดก็รางตามไปดวย ดวยเหตุน้ี วัดจึงมีความสําคัญในฐานะเปน
ศูนยกลางของชุมชนทั้งในทางกายภาพ และทางจิตใจ แมวัดราษฎรจะไมไดแสดงออกซึ่งความวิจิตร

กรอบที่ 1.8 

 “...ฉันออกจากเมืองอางทองแตพอรุงเชา ตองลงเรือขามลําน้ํานอยที่ตั้งเมืองวิเศษไชย
ชาญแตกอน แลวขี่มาตอไป ทองที่ในระหวางเมืองอางทองกับเมืองสุพรรณเปนทุงตลอดทาง เวลา
น้ันเปนตนฤดูแลง บางแหงแผนดินแหงพอขี่มาควบได บางแหงยังไมแหงสนิท ไดแตขี่สะบัดยาง 
บางแหงก็เปนน้ําเปนโคลนตองใหมาเดินลุยน้ําไป แตเปนที่นา มีหมูบานราษฎรเปนระยะออกไป
จนใกลจะตอแดนเมืองสุพรรณจึงเปนปาพงที่วางอยูตอนหนึ่ง เรียกวา “ยานสาวรองไห” ชื่อนี้เคย
ไดยินเรียกหลายแหง หมายความเหมือนกันหมดวาที่ตอนนั้นเมื่อถึงฤดูแลงแหงผาก คนเดินทาง
หาน้ํากินไมได ฉันขี่มาไปตั้งแตเชาจนสาย ออกจะหิว เหลียวหาคนพวกหาบอาหารก็ตามไมทัน ถึง
บานชาวนาแหงหน่ึง มีพวกชาวบานพากันออกมานั่งคอยรับและมีแกใจหาสํารับกับขาวตั้งเรียงไวที่
หนาบาน เตรียมเลี้ยงพวกฉันที่จะผานไป ฉันลงจากมาไปปราศรัย แลวเปดฝาชีสํารับดู เห็นเขาหุง
ขาวแดงแตเปนขาวใหมในปน้ันมาเลี้ยงกับปลาแหงปใหมน้ันเหมือนกัน นอกจากนั้นมีกับขาวอยาง
อื่นอีกสองสามส่ิงซึ่งไมนากิน แตเห็นขาวใหมกับปลาแหงก็อยากกินดวยกําลังหิว เลยหยุดพักกิน
ขาวที่ชาวบานเลี้ยง อรอยพิลึก ยังไมลืมจนบัดนี้...”  
ที่มา: กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี หนา 65 (สํานักพิมพดอกหญา 2543) 
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พิศดารในลักษณะเดียวกับวัดหลวง แตก็แสดงใหเห็นการจัดสรรทรัพยากรโดยชุมชนเพื่อนํามาสราง
ศูนยกลางแหงความศรัทธารวมกัน และแมกาลเวลาจะผานเลยจนชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง หรือราง
ไป แตวัดที่ถูกสรางขึ้นมานั้นก็ยังเปนหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชุมชน และยังสะทอนใหเห็นฐานะ
ความเปนอยูของชุมชนในอดีตที่ผานมาได  

สุขภาพกายและใจ 
สภาพบานเมืองในอดีตดังกลาวมาแลวทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ

เกี่ยว กับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคุณภาพสังคมแลว อีกเรื่องหนึ่งที่ควร
กลาวถึงคือเรื่องคุณภาพกายและใจ โดยในขณะที่สุขภาพกายของผูคนที่มีอยูในยุคสมัยนั้นตองเผชิญ
โรคภัยไขเจ็บตามยถากรรม เกิดโรคระบาดบอยครั้งโดยเฉพาะอหิวาตและทรพิษ(ฝดาษ) ถึงแมจะมี
หมอชวยรักษาบางแตก็เปนเพียงหมอพื้นบาน รักษากันดวยยาสมุนไพร นํ้าสะอาดก็ไมไดมีใชกัน 
ตองอาศัยน้ําฝน นํ้าคลอง เม่ือเกิดโรคระบาดครั้งหน่ึง ผูคนจึงลมปวยและตายกันเปนจํานวนมาก 
บางครั้งไมเวนแมแตพระเจาแผนดินเองที่ตองทรงเผชิญกับโรคระบาดรายแรงจนถึงกับตอง
ส้ินพระชนม สุขอนามัยของผูคนในยุคสมัยนั้นจึงแทบจะไมตองพูดถึง เพราะแมแตเรื่องพื้นฐานเชน 
การขับถาย ก็ไมไดมีการจัดการแบบถูกสุขลักษณะ การมีหองสวมใชเพ่ิงจะเริ่มมีกันในสมัยรัชกาลที่ 
5 น้ีเทานั้น แตก็ไมไดแพรหลายไปทั่วในหมูประชาชนทั่วไป คุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยจึงเลวราย
กวายุคปจจุบันอยางเทียบกันไมได (ดูกรอบที่ 1.9) อยางไรก็ตามเมื่อหันไปดูที่สุขภาพใจของคนใน
สมัยนั้นแลว นับวาคอนขางดีกวาสุขภาพกาย เน่ือง จากประเทศไทยมีพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติซึ่งชวยทําใหการปกครองเปนไปไดงาย เพราะคนทุกคนมีการยอมรับสถานภาพของตน
คือ คนเกิดมาไมเทากัน แตเปนคนดีได รวมทั้งสามารถมีอนาคตที่ดีไดดวย คนทั่วไปมีความเชือ่ตาม
คติพุทธศาสนาวาแตละคนมีกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และความเชื่อในพระปญญาตรัสรูขององค
พระสัมมาสัมพุทธเจา ความเชื่อเหลานี้ทําใหคนประพฤติตนเปนคนดี ประกอบกับในระบบสังคม
สมัยโบราณนั้น วัดกับอาณาจักรจะไมกาวกายกัน วัดจึงเปนที่พึ่งทางจิตใจของคนทั่วไปไดเปน
อยางมาก  
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กลาวโดยสรุปแลว สภาพชีวิตและความเปนอยูของคนธรรมดาสามัญชนโดยทั่วไปในสมัย 

ก อนนั้ น  แท จริ ง แล วล วน เต็ม ไปด วยอุ ปสรรคความทุ กข ย าก  แม จ ะ เปนความจริ งที่
ทรัพยากรธรรมชาติจะอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอมไมไดเต็มไปดวยมลภาวะเปนพิษอยางในสมัย
ปจจุบัน แตน่ันก็เน่ืองมาจากจํานวนประชากรที่มีอยูนอย ถึงแมผูคนจะไดพ่ึงพิงธรรมชาติรอบตวัเปน
อยางสูงเพ่ือการยังชีพ (live off the land) มีชีวิตความเปนอยูที่เปนอิสระจากระบบเงินตรา แตชีวิตก็
ดําเนินไปดวยความยากลําบากเพราะไมไดมีอุปกรณอํานวยความสะดวกเชนในปจจุบัน การ
คมนาคมขนสงก็ลําบาก เต็มไปดวยอันตรายมากมายทั้งจากสัตวปา โรคภัยไขเจ็บ เปนชีวิตที่
ปราศจากความมั่นคงปลอดภัย และแมวาผูคนจะไมไดเผชิญกับปญหาการแยงชิงทรัพยากรดังที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน แตพวกเขาก็ไมสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมากมายนั้นไดอยางเต็มที่ เพราะ
นอกจากจะตองเผชิญกับขอจํากัดดานเครื่องมืออุปกรณตางๆแลว ยังตองเผชิญกับภัยสงคราม การ
ถูกเกณฑแรงงานสําหรับชนชั้นปกครองอีกดวย  ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ในสมัยนั้นแม
ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกนํามาใชมากเทาไร หรือสภาพแวดลอมจะถูกทําลายลงไปเทาไร 
ความสามารถในการฟนตัวกลับคืนสูสภาพเดิมก็ยังเปนไปไดโดยงาย (ดูรูปที่ 1.1 ประกอบ)  ใน
อดีตการจัดการสิ่งแวดลอมในสวนของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จึงเปนการดําเนินการดวยตัวส่ิงแวดลอมเองเปนสําคัญ ในขณะท่ีการจัดการกับทรัพยากรที่
แสวงหามาไดนั้นดําเนิน การโดยคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชั้นปกครองผูมีอํานาจในสังคม 

 

กรอบที่ 1.9 

“...เม่ือคืนนี้นอนหลับยาก เพราะเมื่อยเต็มที พอรุงเชา แมงวันมาตอมจนเหลือทน เห็นวา
จะขืนสูไปไมไหว หนีลงไปนอนขางลาง จะขอใหสงบอึงพอใหหลับไมสงบได จนกินยานอนแลวยัง
กระชากปอดตับเอาสะดุงร่ําไปเกือบเปนบา ตองกรี๊ดใหญจึงหลับได ตื่นเกือบ 5 โมงเชา นึกโคลง
ตั้งแตแมลงวันตอมจนเกือบหลับลงบท...โคลงวาดังน้ี 

   เสือสีหมีแรดชาง สับมัน ก็ดี 

  เสียงโหเสียงปนพลัน   หลบลี้ 

  เหลือแหลแตแมลงวัน  ตอมเมื่อ นอนนา 
  ยิ่งไลยิ่งจูจี้   เจาะจิ้มเจียนบอ ฯ ...” 

 
ที่มา: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ, เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู เลม 1 หนา 156 
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รูปที่ 1.1 ขอจํากัดของการใชทรัพยากรธรรมชาติในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธรรมชาต ิ คน ลักษณะ 
ทางเศรษฐกิจสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ยังมีอยูอยางอุดม

สมบูรณ 

ธรรมชาติยังเต็มไปดวย
อันตราย สัตวปาชกุชุม 
และภัยธรรมชาต ิ

มีจํานวนนอย 

เศรษฐกิจแบบยัง

ระบบการเกณฑ
แรงงาน 

และ ระบบสวย 

อํานาจเบ็ดเสร็จของ
พระมหากษตัริย  
และราชภัย 

ขอจาํกัดของการใชทรัพยากรธรรมชาติในอดีต 

ความยากลําบากของ 
การคมนาคม 

อายขุัยเฉลี่ยส้ัน 

การขาดแคลน
สาธารณปูโภค

พื้นฐาน 

ปจจัยส่ีขึ้นอยูกับธรรมชาติ 

โรคภัยไขเจบ็ชุกชุม 
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2. การจัดการสิ่งแวดลอมในปจจุบัน: ใครคือผูจัดการ?  
การนับเอาป พ.ศ. 2500 เปนจุดแบงของชวงอดีตกับปจจุบันของการจัดการสิ่งแวดลอมนั้น 

เน่ืองดวยเปนระยะเวลาที่ประเทศเขาสูรูปแบบการพัฒนาแบบใหม คือเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยการวางแผน ซึ่งสงผลตอรูปแบบการบริหารจัดการประเทศอยางมากมาย แมวาตาม
ความเปนจริงแลว ประเทศไทยไดเริ่มมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงที่ผูกโยง
ประเทศเขากับกระแสโลกก็ตาม แตในชวงระยะกอนหนาหรือภายหลังป พ.ศ. 2500 เพียงเล็กนอย
น้ัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดสงผลใหรูปแบบการจัดการทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไปจากยุคกอน
หนานั้นอยางเห็นไดชัดเจน และเปนเหมือนจุดเริ่มตนที่ทําใหการจัดการทรัพยากรของประเทศ
ดําเนินมาในรูปแบบที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้ 

ในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขามามีสวนสําคัญเปนอยางมากใน
การพัฒนาประเทศของไทย นอกจากเงินกูยืมเพ่ือนํามาใชสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งการทํา
ถนน11 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลแลว ดวยขอจํากัดของบุคคลากรผู มีความรูความเชี่ยวชาญ
ภายในประเทศ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงตองอาศัยความชวยเหลือจาก
ผูเชี่ยวชาญของอเมริกา แมจะเขามาภายใตสังกัดองคกรโลกบาลเชน ธนาคารโลกหรือ World Bank 
ก็ตาม รัฐบาลไทยในสมัยนั้นโดยจอมพลสฤษฏ ธนะรัชต จึงมุงพัฒนาประเทศโดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดังกลาวเปน ‘พิมพเขียว’ ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่เปนไปตามระบบทุนนิยม มี
การผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา แลวตอมาก็มุงเนนการสงออก ซึ่งเปนเหตุใหมีการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศออกมาใชจํานวนมหาศาล   

ในภาวะเรงรัดพัฒนาประเทศดังกลาว จอมพลสฤษฏไดพยายามดึงเอาบุคคลากรผูมีความรู
ความสามารถเพื่อเขามาชวยกันพัฒนาบานเมืองเปนจํานวนมากซึ่งก็นับเปนขอดีที่เปนคุณประโยชน
แกประเทศในเวลานั้น อยางไรก็ตาม ในสวนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติน้ัน มีขอผิดพลาด
ในการดําเนินการที่สําคัญมากสองประการของรัฐบาลจอมพลสฤษฎซึ่งกอใหเกิดปญหาตอเนื่อง
ยาวนานมาจนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได คือ 

ประการที่หนึ่ง การบังคับใหมีการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติอยางเรงรัด โดยจอมพล 
สฤษฎไดมีคําส่ังใหกรมปาไมดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่ง
นับเปนเรื่องยากลําบากมากที่จะทําใหแลวเสร็จอยางมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่จํากัด 
นอกจากนั้นเครื่องไมเครื่องมือก็ยังมีไมพรอมอีกดวย การดําเนินการดังกลาวนี้กลายมาเปน
รากเหงาของปญหาที่วา คนบุกรุกพ้ืนที่ปา หรือ ความจริงแลวคนอยูในพื้นที่ปามานานกอนที่จะมี
การกําหนตเขตดังกลาว 

                                                        
11 ประมาณป พ.ศ. 2498 รัฐบาลไทยไดพยายามติดตอกูเงินจากธนาคารโลกเพื่อนํามาปรับปรุงทางหลวง แตไดรับการปฏิเสธ จึง
ไดติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงาน FOA (Foreign Operation Administration) ของอเมริกา (‘วิวัฒนาการทางวิศวกรรม
สมัยรัตนโกสินทร’. 2525. คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2)) 
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ประการที่สอง การยกเลิกมาตรา 34 ในประมวลกฎหมายที่ดินวาดวยการจํากัดการถือ
ครองที่ดินของบุคคลไดไมเกิน 50 ไร การยกเลิกดังกลาวกอใหเกิดปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพื่อ
เอามาเปนที่ดินสวนบุคคล ซึ่งเม่ือพิจารณาขอมูลจากตารางที่ 2.1 ก็จะพบวาพื้นที่ปาไมมีการลดลง
อยางตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. 2522 ในขณะที่เน้ือที่ถือครองทางการเกษตรและเนื้อที่ไมไดจําแนก
เพ่ิมขึ้น  อยางไรก็ตามที่ดินที่ถูกบุกรุกน้ันกลับถูกครองครองโดยผูมีอิทธิพลหรือผูมีอํานาจในสังคม
เปนสวนใหญ ปจจุบันมีคนเพียงประมาณรอยละ 10 ที่ครอบครองที่ดินเกินรอยไรขึ้นไป บางรายมี
มากนับพันนับหมื่นไร ในขณะที่คนไทยที่เหลืออีกประมาณรอยละ 90 น้ันถือครองที่ดินเฉลี่ยแลวคน
ละไมถึง 1 ไร แสดงใหเห็นวาที่ดินสวนใหญตกอยูในมือของคนกลุมนอย 

ตารางที่ 2.1 ลักษณะการถือครองที่ดินในประเทศไทย 
หนวย : ไร 

พ.ศ. เนื้อที่ทั้งหมด1 เนื้อที่ปาไม2 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร เนื้อที่ไมไดจําแนก 
2522 320,696,888 106,392,982 117,602,875 96,701,031 
2524 320,696,888 100,582,425 121,293,839 98,820,624 
2526 320,696,888 96,267,366 124,230,250 100,199,272 
2528 320,696,888 93,158,274 128,603,472 98,935,142 
2530 320,696,888 91,294,152 131,202,622 98,200,114 
2532 320,696,888 89,635,625 131,831,185 99,230,078 
2534 320,696,888 85,436,284 133,076,188 102,184,416 
2536 320,696,888 83,450,623 131,270,893 105,975,372 
2538 320,696,888 82,178,161 132,478,570 106,040,157 
2540 320,696,888 81,441,164 131,107,608 108,148,116 
2542 320,696,888 80,610,219 131,341,384 108,745,285 
2544 320,696,888 100,638,200 131,059,974 88,998,714 

ที่มา:  จากขอมูลที่รวบรวมโดยกรมเศรษฐกิจการเกษตร 
1. กรมแผนที่ทหาร   2. กรมปาไม 

หมายเหตุ: เนื่องจากขอมูลการวัดพื้นที่ปาไมตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมามีการเปลี่ยนแปลงมาตราสวนการ
แปลขอมูลดาวเทียมจาก 1:250,000 เปน 1:50,000 ซ่ึงมีผลทําใหพื้นที่ปาไมในป พ.ศ. 2542 กับป 
พ.ศ. 2544 แตกตางกันคอนขางมาก 

จากนโยบายในสมัยจอมพลสฤษฎขางตน แสดงใหเห็นวารัฐบาลในชวงแรกเริ่มของการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น คอนขางใหความสําคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปามากกวาทรัพยากรอื่นๆ และยังแสดงใหเห็นวาปญหาที่เกิดจากการจัดการ
ทรัพยากรทั้งสองชนิดดังกลาวดําเนินมาถึงจุดที่ไมสามารถปลอยใหเปนไปตามกลไกธรรมชาติหรือ
ระบบการจัดการแบบเดิมที่รัฐไทยเคยปลอยใหเปนมาตลอดได จึงจําตองเรงใหมีการดําเนินการ
จัดการใหมอยางเรงดวนดังกลาว 
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ทรัพยากรปาไมและสัตวปา  

ในปจจุบันพื้นที่ปาไมก็ยังคงลดจํานวนลงอยางตอเนื่องแมวาจะมีการประกาศปดปาแลวก็
ตาม แตดวยความจําเปนในการบริโภคไมภายในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกวันทําใหเราจําเปนตอง
นําเขาไมและผลิตภัณฑจากไมจากตางประเทศปละมากกวา 6 หม่ืนลานบาท โดยเฉพาะเยื่อไมเพ่ือ
ทํากระดาษ นอกจากนั้นก็เปนไมที่นํามาทําเครื่องใชเฟอรนิเจอรตางๆ กระนั้นก็ตามเรายังสามารถ
ทํากําไรจากการสงออกผลิตภัณฑที่แปรรูปจากไมเหลานี้ไดอยู สําหรับแนวคิดที่มีการรณรงคกัน
อยางมากเกี่ยวกับปาชุมชนนั้น นาจะเปนนโยบายอันหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการทําลายปาได รวมทั้ง
สอดคลองกับกระแสที่ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมดวย 

พรอมๆกับการลดลงของพื้นที่ปาไม จํานวนสัตวปาก็ลดนอยลงไปดวย ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
กับชวงกอนหนาป พ.ศ. 2500 แลว ประเทศไทยมีสัตวปาอยูอยางอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะสัตวที่หา
ยากในปจจุบันเชน ชางแกลบ แรด กระซู เปนตน อยางไรก็ตามสถานการณภายหลังจากมีการ
กําหนดเขตอุทยานแหงชาติขึ้นแลว แนวโนมการลดลงของสัตวปาก็มีทิศทางที่ดีขึ้น  

การจัดการทรัพยากรดิน 

ในสวนของการจัดการเกี่ยวกับที่ดินในตอนนี้น้ันยังไมดีขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปที่ดินที่
นับวันยิ่งกอใหเกิดประเด็นคําถามวาเปนการแกปญหาที่ถูกจุดจริงหรือไม และสามารถชวยแกปญหา
เรื่องที่ดินของเมืองไทยไดอยางแทจริงเพียงใด ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิรูปที่ดินนั้นมีจุดมุงหมายที่จะ
แกปญหาใหกับผูไรที่ดินทํากิน แตเราตองยอมรับวาประเทศเรามีที่ดินจํากัด (หรือกลาวใหจําเพาะ
ลงไปวา มีที่ดินที่เหมาะสําหรับทําการเกษตรจํากัด) ในขณะที่คนยังอยูในภาคเกษตรมากเกินไป 
และการผลิตก็ไรประสิทธิภาพเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการผลิตขาวที่นับเปนเวลาหลาย
ทศวรรษมาแลวที่ผลผลิตขาวตอไรของชาวนาไทยยังคงอยูในระดับคอนขางคงที่หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปนอยมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกันในกลุมประเทศผูผลิตขาวที่สําคัญ (ตารางที่ 2.2)    
จะเห็นไดวาไทยมีผลผลิตขาวตอไรต่ําที่สุด แมแตอินเดียและบราซิลซึ่งในป พ.ศ. 2525 มีผลผลติตอ
ไรต่ํากวาไทย หรือ บังคลาเทศ เวียดนาม บราซิลซึ่งในปเดียวกันนั้นมีผลผลิตตอไรมากกวาไทยไม
มากนัก แตพอมาในป พ.ศ. 2547 ทั้ง 5 ประเทศลวนมีผลผลิตตอไรสูงกวาไทยเปนจํานวนมาก
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้นเกือบสองเทาในชวงระยะเวลา
ดังกลาว  ทั้งๆที่รัฐบาลไดทุมเงินงบประมาณในปๆหนึ่งนับหมื่นลานบาทใหกับทางกรมวิชาการ
เกษตรในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่ควรตอง
ดําเนินการสําหรับประเทศไทยในตอนนี้คือ การพยายามดึงคนออกจากภาคเกษตร แลว
พัฒนาใหการผลิตในภาคนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 
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ตารางที่ 2.2  ผลผลิตขาวตอไรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในชวงระหวางป พ.ศ. 2525 -  
2547  

ผลผลิตตอไร (กก.) 
ประเทศ 

2525 2528 2531 2534 2537 2540 2543 2546 2547 
รวมทั้งโลก 478 526 538 561 590 615 623 616 636 
จีน 782 840 845 902 933 1,013 998 970 1,016 
อินเดีย 296 377 408 418 471 466 481 474 468 
อินโดนีเซีย 598 631 658 695 695 730 708 726 723 
บังคลาเทศ 322 355 377 428 408 443 536 578 551 
เวียดนาม 397 445 475 498 570 602 680 741 768 
ไทย1/ 302 330 343 361 376 381 420 432 424 
พมา 504 504 465 462 507 498 533 593 613 
ฟลิปปนส 382 428 423 452 456 469 492 548 568 
บราซิล 259 303 317 368 380 415 1,072 518 573 
ญี่ปุน 910 996 942 937 1,083 1,027 487 936 1,105 

ท่ีมา: องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
หมายเหตุ: 1/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

นอกจากนั้นแลว ปญหาการปฏิรูปที่ดินที่ผานมามักจะไมประสบความสําเร็จเนื่องจากผูมี
อํานาจในการตัดสินใจมักจะเปนผูที่ครอบครองที่ดินอยูเปนจํานวนมากประการหนึ่ง และที่สําคัญอีก
ประ การหนึ่งก็คือ การปฏิรูปที่ดินมักมุงเรื่องการจัดสรรพื้นที่เปนหลัก ทั้งๆที่ควรมุงที่เรื่องความอยู
ดีกินดีมากอน ดังน้ันจึงเกิดปญหาวาที่ดินที่จัดสรรไปนั้นไมใชที่ดินที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูก  
หรือบางแหงก็เหมาะที่จะใชเพ่ือการอื่นที่สรางผลไดเชิงเศรษฐกิจมากกวานําไปใชเพ่ือการเกษตร 

ความพยายามในการแกไขปญหาที่ดินในตอนนี้น้ัน มีการดําเนินการโดยการออกโฉนดโดย
อาศัยเทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) กําหนดพิกัดบนภาพถายออรโธสีในมาตรา
สวน 1:4,000 และระบบภาพถายจากดาวเทียมซึ่งชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิม เทคโนโลยีดังกลาวนี้ยังจะชวยลดการบุกรุกพ้ืนที่ปาลงไปได สวนความเหลื่อมล้ําใน
สังคมอันเนื่องมา จากปญหาที่ดินนั้น คงตองใชมาตรการทางดานภาษีมาชวยแกไข 
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ทรัพยากรเหมืองแร 

ในสวนของทรัพยากรเหมืองแรน้ัน ในอดีตเราเคยมีดีบุกเปนแรสําคัญที่สงออกทํารายไดให
ประเทศเปนจํานวนมหาศาล แตปจจุบันไดรอยหรอลงไปมากแลว อีกทั้งการทําเหมืองแรอื่นๆก็มี
ปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมามากมาย ที่เปนปญหาเมื่อไมนานมานี้คือ การผลิตกระแสไฟฟาจาก
ลิกไนตที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ที่ทําใหชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ใกลเคียงมีอาการของโรค
ทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) การทําเหมืองแรตะกั่วที่มีการ
ปนเปอนลงสูแหลงนํ้าที่หวย คลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี การทําเหมืองแรสังกะสีที่ อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ที่มีสารแคดเมียมปะปนลงไปแหลงนํ้าแมตาวและในพื้นที่เพาะปลูกขาวของเกษตรกร 
ทําใหขาวมีสารแคดเมียมปนเปอนและเปนสาเหตุใหผูบริโภคเขาไปสะสมในรางกายน้ันมีอาการไต
วาย  การทําเหมืองหินที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรีก็กอใหเกิดมลพิษจําพวกฝุนในอากาศเปน
จํานวนมาก การทําบอเกลือในภาคอีสานนั้นก็มีปญหาเรื่องดินเค็ม ดินถลม และหลุมยุบตามมา 
และที่คาดวาจะกอใหเกิดปญหามากยิ่งกวาหากมีการดําเนินการจริงในภาคอีสานคือ โครงการ
เหมืองโปแตชที่นอกจากปญหาดินเค็มและหลุมยุบเปนพื้นที่กวางแลว อาจสงผลใหเกิดการปลิว
กระจายของฝุนเกลือไปในอากาศมากกวาการทําบอเกลือทั่วไปอีกดวย  

การที่ประเทศของเรามีทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรน้ีนับวาเปนขอดี แตเม่ือมีการบริหาร
จัดการที่ไมดี โดยปลอยใหเปนไปตามยถากรรม ก็ยอมกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมาดัง
ตัวอยางที่ไดกลาวไปแลวนี้ และทําใหรัฐตองตามไปจัดการ ซึ่งบางแหงที่มีปญหาเรื่องฝุนมากก็ตองมี
การสั่งใหปดเหมืองหรือใชวิธีพรมน้ํา แตบางแหงนอกจากจะตองเขาไปดําเนินการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการดําเนินงานของเหมืองแลว รัฐยังตองใชเงินจํานวนมหาศาลนับรอยลานบาทเพื่อเขาไป
ฟนฟูแกไขและชด เชยใหกับผูไดรับความเดือดรอน เชน กรณีเหมืองแรสังกะสีที่แมสอด หรือเหมือง
แรตะกั่วที่กาญจนบุรี นอกจากนี้ เรื่องของทรัพยากรแรที่ควรคํานึงถึงอีกประการคือ เหมืองแรเปน
ฐานทรัพยากรของประเทศ ควรมีการสงวนรักษาและใชประโยชนเพ่ือคนไทยเปนการเฉพาะ ไมวาจะ
เปนน้ํามัน ถานหิน แรธาตุตางๆทั้งหมด ดังน้ันแลวควรตองยกเลิกระบบสัมปทานที่ใหชาวตางชาติ
มาดําเนินการเพราะจะชวยใหคนไทยไดรับผลประโยชนจากทรัพยากรในแผนดินอยางเต็มที่และ
สามารถสงวนรักษาไวใหอนุชนรุนหลังไดใชประโยชนดวย   
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ทรัพยากรน้ํา 

นอกจากดิน ปาไม และแรธาตุแลว ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังทวีความรุนแรงของปญหา
มากขึ้นทุกๆวันในตอนนี้คือ ทรัพยากรน้ํา ทั้งเรื่องน้ําทวม นํ้าแลง และน้ําเนา  

ในกรณีของน้ําทวมนั้น ตามธรรมชาติของลําน้ําแลวจะมีพ้ืนที่สองขางลําน้ําที่เรียกวาพื้นที่
นํ้าทวมถึง (flood plain) เม่ือมีฝนตกลงมามากน้ําก็จะลนตลิ่งและทวมพื้นที่น้ีเปนธรรมดา วิธีแกไข
ปญหาน้ําทวมที่งายที่สุดคือ ตองไมตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ดังกลาว แตจากการขยายตัวของประชากรและ
ที่อยูอาศัย ทําใหผูคนเขาไปตั้งหลักแหลงในพื้นที่ที่นํ้าทวมถึงเปนจํานวนมาก จึงเปนเหตุใหประสบ
ภัยน้ําทวมเปนประจํา แมวาที่ผานๆมาจะมีการเสนอวิธีการแกปญหาน้ําทวมและบางวิธีก็ไดรับการ
นําไปดําเนินการจริง เชน วิธีการทางวิศวกรรม โดยการสรางเขื่อนกันน้ําทวมซึ่งตองมีลักษณะเปน
เขื่อนแหงที่มีศักยภาพรองรับน้ําในภาวะน้ําหลากไดเปนจํานวนมาก หรือวิธีการสรางทางระบายน้ํา
ทวม (flood way) เพ่ือระบายน้ําไปทางอื่นกอนที่จะทวมเมือง (เชน แกมลิง) หรือวิธีการทาง
กฎหมายเชน การจํากัดเขตการใชที่ดิน (zoning) โดยกําหนดใหพ้ืนที่ที่นํ้าทวมถึงน้ันใหทําเปนที่
จอดรถหรือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือมีการออกเปนเทศบัญญัติหามกอสรางในเขตน้ําทวม 
โดยงดการตอไฟฟา นํ้าประปา และโทรศัพท เขาไปในพื้นที่บริเวณดังกลาวเพื่อจูงใจใหคนไปตั้งถ่ิน
ฐานบริเวณอื่น แตวิธีการทางกฎหมายนี้นับวาเปนไปไดคอนขางยาก เพราะหลายเมืองมีการพัฒนา
ไปมากแลว  

ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่นํ้าทวมนี้อาจตองแกปญหาดวยตนเองโดยการสรางบานให
แข็งแรงและทนแรงน้ําได (flood proving house) เพราะหากรัฐตองเขามาชวยสรางเขื่อนกันน้ําทวม
ใหทุกแหงแลว ก็ตองส้ินเปลืองงบประมาณอีกเปนจํานวนมหาศาล และในระยะยาวการสรางเขื่อน
กั้นสองขางแมนํ้าเพื่อกันน้ําทวมนั้นก็อาจสรางปญหารุนแรงได เน่ืองจากน้ําที่ไหลผานพัดพาตะกอน
มาดวย เวลาที่นํ้าทวมก็มีการทับถมของตะกอนไปเรื่อยๆ เขื่อนที่สรางไวจึงตองมีการเพิ่มระดับความ
สูงตามจนในที่สุดก็มีผลใหทองน้ําซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนมีความสูงกวาพื้นที่ราบลุมนํ้า 
หากวันใดเขื่อนเกิดพังทลายลง ก็มีโอกาสเกิดอุทกภัยครั้งรายแรงได  

อีกวิธีการหนึ่งที่อาจใชไดคือวิธีการทางเศรษฐศาสตรโดยใหประชาชนที่อยูในพื้นที่เหลานี้
ซื้อประกันรวมแลวรวมกันจายคาเบี้ยประกัน แตเน่ืองจากเรื่องของจิตสาธารณะในหมูคนไทยยังมีไม
มากนักวิธีการสุดทายนี้อาจตองใชเวลาหากจะใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ปจจุบันนี้อาจกลาวไดวาไม
มีประเทศใดเลยที่สามารถแกปญหาน้ําทวมไดจริงๆ แตกลับตองใชเงินเปนจํานวนมากในการ
แกปญหาในแตละครั้งที่ประสบอุทกภัย 

สําหรับเรื่องน้ําแลงน้ัน เราตองยอมรับความจริงที่วาพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีนํ้าในปริมาณที่
ไมเทากัน ถาหากจําแนกการใชพ้ืนที่ใหไดกอนวา แตละแหงมีนํ้าผิวดินและใตดินเปนอยางไรแลว 
ภาวะน้ําแลงจะไมใชปญหาหลัก การจัดการน้ํามีความยากเพราะธรรมชาติของน้ําเองที่เปนสสารที่
ไมสามารถอัดหรือบีบใหเล็กลงจึงไมสามารถขนสงในแบบเดียวกับกาซได นอกจากนั้นแลวปญหา
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สําคัญยังอยูที่ผูตอง การใชนํ้าแตละที่มีความยินดีจะจาย “คาน้ํา” เปนจํานวนเทาใดดวย เพราะ
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีความตองการใชนํ้าอยูไมถึงรอยละ 5 ของปริมาณน้ําใชทั้งหมดของ
ประเทศและมีความยินดีที่จะจายคาน้ํา แตภาคเกษตรซึ่งเปนผูใชนํ้ารายใหญและมีการใชนํ้ามากถึง
รอยละ 90 น้ันสวนใหญไมมีเงินจาย  

การดูแลจัดการเรื่องน้ํานั้นจําเปนตองดูแลกันทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพตั้งแตตนน้ํายัน
ทายน้ํา โดยในเชิงกายภาพนั้น ขณะนี้ตนน้ํามีการทําฝายแมวและเขื่อนเปนจํานวนมาก ส่ิงกอสราง
ทั้งสองประเภทนี้เปนตัวกักตะกอนไมใหไหลตามน้ําไปลงทะเลไดตามปกติ ซึ่งเดิมทีน้ันหากมี
ตะกอนไปตกทับถมที่บริเวณปากอาว ปญหาการกัดเซาะชายฝงจะไมคอยมี แตเม่ือตะกอนถูกกักอยู
ในเขื่อน ทําใหปลายน้ําเกิดปญหาตะกอนนอยลงและเกิดการกัดเซาะชายฝงโดยคลื่นและกระแสน้ํา
ชายฝงตามมา  

ในขณะที่ในเชิงชีวภาพนั้นนับวันคุณภาพของน้ําในแมนํ้าก็มีปญหาความเสื่อมโทรมมากขึ้น 
บางครั้งการแกปญหาในเชิงกายภาพก็อาจสงผลกระทบทางลบในเชิงชีวภาพได เชน กรณีการสราง
เขื่อนปากพนังที่ชวยปองกันน้ําทวมได แตไรนากลับขาดธาตุอาหาร และพันธุปลาในน้ํายังลดลงอีก
ดวย หรือกรณีเขื่อนบางปะกงที่เม่ือตอนสรางเสร็จใหมๆนั้น ทําใหนํ้าตรงคลองจุกเฌอเนาเสีย 
เพราะมีทั้งนากุงและฟารมหมูอยูทางตนน้ํา เม่ือมีการสรางเขื่อนทําใหนํ้าไหลไมไดตามปกติ นํ้าใน
คลองจึงเนาเสีย ในขณะที่ตรงทายน้ํานั้น ในเวลาน้ําลดก็เกิดปญหาตลิ่งพัง เพราะปริมาณน้ําไหลลง
มากกวาปกติ ตลิ่งจึงทรุดตัวลง (Rapid Drawdown) บานเรือนริมตลิ่งก็ทรุดตัวตาม ไดรับความ
เสียหายนับสิบหลัง ครั้นพอเวลาน้ําขึ้น นํ้าก็ไมสามารถไหลยอนกลับเขาไปไดเพราะติดเขื่อนที่กั้นอยู 
ดังน้ันจึงเกิดการเออทวมพื้นที่ทั้งสองฝง (Tide Reflection) นอกจากนั้นการกั้นแมนํ้าของเขื่อนยังจะ
ทําใหนํ้าหลังเขื่อนกลายเปนน้ําจืดเพราะไมมีนํ้าทะเลไหลยอนกลับไปเจือใหกลายเปนน้ํากรอยได
เหมือนที่เคยเปนมา ซึ่งก็สงผลใหนากุงเสียหายตามมาอีก ในที่สุดก็ตองมีการเปดเขื่อนใหนํ้าไหล
ตามปกติ เปนตน 

การจัดการน้ําของประเทศในตอนนี้ มีคณะกรรมการลุมนํ้าทั้งหมด 29 ลุมนํ้า โดย
องคประกอบคณะกรรมการลุมนํ้าประกอบดวย ตัวแทนจากกรมชลประทาน ตัวแทนจากสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม นักวิชาการ ผูวาราชการจังหวัด และคนในพื้นที่ แมวาจะยังมีปญหาใน
เรื่องของการจัดการกันอยูมาก แตก็เริ่มทําใหเห็นทิศทางการจัดการน้ําในประเทศเปนไปในแนวทาง
ที่ดีขึ้น 
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ความลมเหลวของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ปญหาความลมเหลวอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการดานทรัพยากรโดยรัฐน้ันเห็นได
ชัดเจนที่สุดจากตัวอยางการบริหารงานของรัฐในภาคเกษตร  ซึ่งมีรูปแบบการทํางานที่ขาดบูรณา
การ กอใหเกิดผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง เชน เม่ือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรปลอยเงินใหเกษตรกรกู และกรมวิชาการเกษตรก็ใหความรูดานเทคโนโลยีการเพาะปลูก
ไปแลว แตเกษตรกรขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตรหรือพืชที่ปลูกถูกนํ้าทวมตาย ดังน้ันเงินหรือ
เทคโนโลยีการผลิตที่ใหไปก็สูญเปลาเพราะไมสามารถทําการผลิตได หรือกรณีปญหาที่เกิดขึ้น
ซ้ําซากเปนประจําทุกปคือ การที่ผลผลิตลนตลาด ไมสามารถขายไดหมด การถูกกดราคา หรอืการที่
รัฐจําตองเขาไปชวยรับซื้อในทายที่สุด เปนตน ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้แสดงใหเห็นกระบวนการวางแผน
ที่ไมไดดูทั้งระบบของภาครัฐ อาจกลาวไดวา ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตที่ไดเรียนรูประสบการณ
ความลมเหลวจากนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐมากที่สุด  

สถานการณปญหาส่ิงแวดลอม 

ในดานปญหาสิ่งแวดลอมนั้น นับตั้งแตประเทศไทยเขาสูยุคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจที่มีการเรงการผลิตสินคาสงออกเพื่อนํารายไดเขาสูประเทศนั้น ปญหาสิ่งแวดลอมก็ทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมที่มีการตรวจพบในชวงป พ.ศ. 2516 - 
2517 น้ันเกิดมาจากอุตสาหกรรมน้ําตาลในลุมนํ้าแมกลองซึ่งในขณะนั้นมีอยูประมาณ 18 โรง โดย
โรงงานน้ําตาลมีการระบายน้ําเสียลงไปยังแมนํ้าโดยตรงทําใหแมนํ้าแมกลองเกิดการเนาเสียทั้งสาย 
ซึ่งก็มีการจัดการใหมีการบําบัดกันในระยะตอมา นอกจากแมนํ้าแลวยังมีโรงงานอุตสาหกรรมแถบ
จังหวัดสมุทรปราการที่มีการปลอยน้ําเสียลงทะเลโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยนั้นมีการเนา
เสียเปนจุดๆ ซึ่งแมวาจะมีการบังคับใหทางโรงงานทําบอบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงทะเล แตก็ยังมี
บางโรงงานฝาฝนโดยแอบปลอยน้ําเสียลงทะเลโดยตรง 

ในระยะตอมาเมื่อโรงงานมีการขยายตัวออกไปไกลจากพื้นที่ศูนยกลางของประเทศมากขึ้น 
ปญหาส่ิงแวดลอมก็ติดตามไป ซึ่งก็ยังคงเปนแมนํ้าอีกเชนเดียวกันที่ไดรับผลกระทบบอยครั้ง เชน 
กรณีแมนํ้าพองเนา สรางความเสียหายทั้งในเรื่องของกลิ่น และสิ่งมีชีวิตที่อยูในลําน้ํานั้น สาเหตุก็
เกิดจากโรงงานน้ําตาลอีกเชนเดียวกัน แมทางโรงงานจะมีบอบําบัดน้ําเสียแลวก็ตามแตเน่ืองจากบอ
บําบัดแตกทําใหนํ้าเสียทะลักลงไปในแมนํ้าในป พ.ศ. 2535 ในตอนแรกที่ตกเปนขาวใหญทางหนา
หนังสือพิมพน้ันทางเจาของโรงงานเสนอจะชดใชคาเสียหายใหถึง 50 ลานบาท แตทายที่สุดเมื่อ
เรื่องเริ่มเงียบหาย เจาของโรงงานก็ไมไดมีการชดใชตามที่กลาวไวในตอนแรกโดยอางวาหาตัว
ผูเสียหายไมได ทั้งน้ีเน่ืองจากแมนํ้าพองเปนแมนํ้าที่ไหลทางเดียวเมื่อน้ําชวงหน่ึงเกิดเนาเสีย ใน
ที่สุดน้ําเสียเหลานั้นก็ไหลลงไปสูแมนํ้าโขงเองตามธรรมชาติ แมนํ้าพองก็กลับคืนสภาพเดิม ทําให
การฟองรองเอาผิดกับเจาของโรงงานไมสามารถทําได 
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เกษตรกรรมกับส่ิงแวดลอม 
ไมใชเพียงแคภาคอุตสาหกรรมเทานั้นที่สรางความเสียหายใหกับส่ิงแวดลอม พรอมๆกับ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ภาคเกษตรก็เปนอีกภาคการผลิตหนึ่งที่ทําลายสิ่งแวดลอมเชนกัน 
เน่ืองมา จากความพยายามในการที่จะผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดมากขึ้น ทําให
เกษตรกรมีการใชทั้งสารเคมีปราบศัตรูพืชและปุยในการเพาะปลูกเปนจํานวนมาก ซึ่งเม่ือฝนชะลาง
สารเหลานี้ใหไหลลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติก็ทําใหเกิดการเนาเสีย ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นในแมนํ้าทาจีน 
ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ถือวาเปนการเกิดการเนาเสียแบบหาจุดกําเนิดไมได (non-point-source) เพราะ
เปนการไหลลงสูแมนํ้าของสารพิษจากหลายๆแหลงกําเนิด กรณีน้ีจึงไมสามารถเอาผิดกับใครได 
นอกจากระบุไดถึงสาเหตุเทานั้น และเนื่องจากแมนํ้าทาจีนมีการไหลแบบขึ้นลง ไมไดไหลไปทาง
เดียวแบบแมนํ้าพอง เพราะระดับน้ําในแมนํ้าทาจีนนั้นอยูใกลเคียงระดับน้ําทะเล ทําใหตองใช
เวลานานกวาแมนํ้าจะกลับมาดีไดดังเดิม    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบที่ 2.1: ความลมเหลวของโครงการอาวคุงกระเบน 

“...โครงการตัวอยางของการจัดการพื้นที่ปาชายเลนแบบผสมผสานที่เปนที่รูจักกันดีใน
ภาคตะวันออกคือ โครงการพัฒนาอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ที่เริ่มตนตั้งแตป 
พ.ศ. 2524 เพ่ือแกปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลน โดยทําการจัดสรรที่ดินปาเส่ือมโทรมใหกับผู
บุกรุกใหม และจัดระบบการใชที่ดินรวมทั้งการอนุรักษปาไมเพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
ชุมชนในบริเวณดังกลาวมีการใชทรัพยากรที่หลากหลาย อันไดแก การทําประมงชายฝง การ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยเฉพาะกุงกุลาดํา การทํานา และการเพาะปลูกพืชยืนตน นอกจากนั้นยังมี
พ้ืนที่ปาชายเลน และปาบกตอนในที่ตองอนุรักษเอาไวดวย ชาวบานไดรับการสงเสริมใหทํานากุง
ดวยวิธีการที่เหมาะสม ในพื้นที่โครงการประมาณ 4,000 ไร มีบอกุงเกิดขึ้นกวา 400 บอ ตั้งแตป 
พ.ศ. 2531 เปนตนมา แตทวาจากการรายงานสถานการณในระยะหลัง พบวา มีการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินอยางมากในชวงระหวาง พ.ศ. 2526 – 2534 ที่สําคัญคือ มีนากุงเกิดขึ้นอยางมาก 
และที่สืบเนื่องกันคือ มีการสูญเสียปาชายเลนและปาบก และมีความไมเปนระเบียบของพื้นที่
เกษตรมากขึ้น (โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมา จากพระราชดําริ มปป. 
หนา 39) แมวาโครงการการจัดการทรัพยากรแบบผสมผสานดังกลาวจะมีวิธีการและมาตรการที่
คอนขางชัดเจน แตส่ิงที่ขาดหายไปคือ เงื่อนไขสําคัญเกี่ยวกับคนและชุมชน ขอมูลจํานวนหนึ่งตาง
ชี้ใหเห็นวา ชุมชนผูทํานากุงในโครงการฯมีสภาพคลายชุมชนชั่วคราว เน่ืองจากยังไมมีวิธีการ
จัดการใหชาวบานตกลงรวมกัน ในการแบงเขตการใชที่ดินและกรรมสิทธ์ิในการใชประโยชน…” 
ที่มา: “ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรในภาคตะวันออก: การสํารวจองคความรู” โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ 

(2543) ใน “พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณในประเทศไทย” อานันท กาญจน
พันธุ บรรณาธิการ 
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การแกไขปญหาน้ําเสีย 

โดยพื้นฐานแลวการจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ําเสียนั้น สามารถทําไดในสองระดับคือ การบําบัด
ที่แหลงกําเนิดซึ่งใชกับกรณีอาคารพาณิชยขนาดใหญ ทาวนเฮาส คอนโดมิเนียม และโรงงาน
อุตสาหกรรม ในขณะที่กรณีนํ้าทิ้งจากบานเรือนทั่วไปนั้นอาศัยการบําบัดแบบรวม โดยมีการสราง
บอบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนขึ้นมา ที่ผานมาการบําบัดที่แหลงกําเนิดนั้นนับวาไดรับการนําไป
ปฏิบัติในระดับหนึ่ง ทําใหปญหาการปลอยน้ําทิ้งลงแมนํ้าลําคลองลดลงไปไดบาง แตที่มีปญหา
คอนขางมากคือการสรางบอบําบัดสําหรับชุมชนเพราะที่สรางไปแลวประมาณ 87 แหงน้ัน มีใชได
จริงไมถึง 30 แหงเทานั้น เพราะมีปญหาความโปรงใสของโครงการโดยเฉพาะกรณีลาสุดที่บอบําบัด
นํ้าเสียที่คลองดาน และปญหาในเชิงเทคนิค เชน การออกแบบโดยนํามาตรฐานน้ําเสียของอเมริกา
ซึ่งมีความสกปรกสูงกวาน้ําเสียของชุมชนไทยมากมาใชเปนเกณฑ ทําใหการดําเนินการบําบัดไม
สําเร็จ การออกแบบบอเพื่อตอบสนองตอปริมาณน้ําเสียในอีก 25 ปขางหนา และการไมมีระบบทอ
รวบรวมน้ําเสีย เปนตน แทจริงแลววิธีการในการแกปญหาน้ําเสียจากครัวเรือนที่ถูกจุดที่สุดคือ การ
ที่ทุกๆบานมีบอบําบัดน้ําเสียของตนเอง  

ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันอื่นอีกที่กอปญหามลพิษในน้ํา ดังเชนการทําเหมืองแรที่นับวัน
ยิ่งมีผูไดรับความเสียหายออกมาเรียกรองการชดเชยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผานมารัฐมีการดําเนินการ
สนองตอบตอการกอมลพิษตางๆเหลานี้โดยการออกกฎหมายสิ่งแวดลอม แตหลักการในกฎหมาย
หรือพระราช บัญญัติส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 คือ ‘Polluters pay principle.’ หรือ ‘ผูกอมลพิษเปนผู
จาย’ น้ันกลับไมไดรับการนํามาบังคับใชอยางแทจริง และในที่สุดรัฐก็ตองเปนผูจายคาชดเชยแก
ชาวบานผูไดรับความเสีย หาย คือใชหลัก ‘Government pays principle.’ ทั้งน้ัน อยางไรก็ตาม 
ลาสุดในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่ประชุม
ไดมีมติใหกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเปนผูดําเนินการ
เรียกรองคาเสียหายจาก 2 บริษัทที่กอความเสียหายตอส่ิงแวดลอมและประชาชนคือบริษัทเหมืองแร
ที่ทําตะกั่วปนเปอนลงไปในหวยคลิตี้ที่จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทเหมืองสังกะสีที่ทําสารแคดเมียม
ปนเปอนลงไปในหวยแมตาว จังหวัดตาก  

อากาศเสียและขยะ 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมอื่นๆก็มีสภาพของปญหาและวิธีการจัดการที่ไมคอยแตกตางกับ
ปญหาการปลอยน้ําเสียหรือการปนเปอนของสารพิษลงในแมน้ําลําคลองเทาไหรนัก กลาวคือ กรณี
ของอากาศเสียก็ยังคงเปนปญหาอยูโดยเฉพาะในเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ซึ่ง
สาเหตุหลักก็มาจากการเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงของรถ และฝุนละออง การแกปญหาที่ผานมา
โดยการรณรงคใหลดการใชนํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือการรณรงคใหใชขนสงมวลชนเพิ่มมากขึ้น
น้ันก็ชวยไดเพียงในระดับหนึ่ง แตปริมาณรถบนทองถนนที่มีเพ่ิมมากขึ้นทุกๆปน้ันก็ยังทําใหปญหา
มลพิษในเมืองใหญไมสามารถแกไขใหลุลวงไปไดทั้งหมด  
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สวนกรณีของขยะนั้นก็ยังคงเปนปญหาสําคัญที่มักเปนขาวอยูเสมอเมื่อชาวบานตอตานการ
สรางหลุมขยะในพื้นที่ตางๆ ทําใหตองมีการหาหลุมฝงที่อยูหางจากพื้นที่อยูอาศัยเปนระยะทางที่
ไกลมาก แตการลักลอบเอาไปทิ้งตามที่ตางๆก็ยังคงปรากฎเปนขาวอยูเปนประจํา ซึ่งส่ิงที่เกิดขึ้นนี้
สะทอนใหเห็นความลมเหลวของจัดการกับปญหา ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนทั่วไปยังไมคอยยอมที่จะ
จายคากําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ ในขณะที่ฝายองคการบริหารสวนทองถ่ินเองก็ไมตองการเก็บ
คาใชจายดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เพราะผูบริหารองคการบริหาร
สวนทองถ่ินกลัวจะไมไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในสมัยหนาหากมีการบังคับใหจายคากําจัด
ขยะในอัตราที่ควรจะเปน  

แนวทางการจัดการขยะที่ดําเนินกันอยูในตอนนี้น้ัน มีทั้งภาคเอกชนเองที่มีโรงงานรับซื้อ
ขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ในขณะที่ภาครัฐก็มีการออกประกาศหามเผาขยะในที่โลงแจง แตก็ยังไมได
เปนการแกตรงจุดเทาใดนัก เพราะเมื่อไมใหมีการเผา แมจะมีประชาชนบางสวนคัดเลือกขยะนําไป
สงรีไซเคิล แตขยะทั่วๆไปก็ยังคงตองพึ่งวิธีการเดิมคือทิ้งใหเปนภาระขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 
ซึ่งแมวาจะเปนหลัก การที่ดีก็ตาม แตการจัดการขององคการบริหารทองถ่ินโดยวิธีฝงกลบนั้น ความ
จริงแลวนาจะเปนแนวทางสุดทายที่ควรทํา  เพราะระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมน้ันควรเริ่มตั้งแต
การที่แตละบานมีการคัดแยกขยะ ทั้งขยะที่ไมมีปฏิกิริยาตอส่ิงแวดลอมซึ่งไมมีปญหามากนักในการ
นําไปทิ้ง เชน กรวด หิน ดิน ทรายตางๆ  และขยะจําพวกที่มีปฏิกิริยาตอส่ิงแวดลอม ซึ่งตองมีการ
แยกใหละเอียดอีกครั้ง เชน ขยะที่เนาเปอยไดจําพวกเศษอาหาร ใบไมใบหญา ก็ควรนําไปหมักทํา
ปุย ขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลไดก็แยกสงไปโรงงานรีไซเคิล ขยะจําพวกกิ่งไมแหงก็สามารถ
นํามาใชทําเปนเชื้อเพลิงได สวนขยะที่เปนสารอันตรายอาจสงไปกําจัดโดยวิธีเผาโดยใชความรอน
สูง12 (incineration) เปนตน ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ องคการบริหารสวนทองถ่ินสามารถที่จะ
รวมกันในการจัดการเรื่องขยะได ไมจําเปนที่ตางฝายตางแยกกันทํา เพราะบางวิธีการเชนการเผา
โดยใชความรอนสูงน้ันมีคาใชจายที่สูงมาก  

มาตรการทางกฎหมายกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เม่ือเปรียบเทียบกันระหวางสถานการณในอดีตกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันแลว เรา
จะเห็นไดวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีการดําเนินงานที่เปนระบบ
มากกวาในอดีตอยางเห็นไดอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากการตรามาตราตางๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เปน
การเฉพาะบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ เชน ในมาตรา 46, 56, 79, 84 และ 290 เปนตน ทั้งน้ี
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในปจจุบันทุกฉบับ มักจะมีองคประกอบหลักที่
เหมือนกันระบุไวดังตอไปนี้ 

                                                        
12 ลักษณะการเผาขยะอาจแบงไดเปนสองประเภทคือ การเผาในที่โลง (open burning) ซ่ึงเปนการเผาที่ใชอ็อกซิเจนชวย กับการ
เผาแบบ incineration ซ่ึงเปนการเผาที่ใชความรอนสูงหรือในบรรยากาศอื่นเพื่อกําจัดสารพิษ แลวจึงคอยกําจัดกากขยะนี้อีกครั้ง
ในตอนทาย วิธีการเผาแบบหลังน้ีมีราคาที่สูงกวาวิธีการแรกมาก  
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1. นิยามทรัพยากร เจาพนักงาน คณะกรรมการ และกิจกรรมหรือลักษณะหนาที่/งาน ฯลฯ 
2. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานรัฐ  
3. กําหนดวิธีการในการบริหารจัดการ การใชประโยชนและการหารายไดจากทรัพยากร

น้ันๆ 
4. กําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ หรือบุคคลที่เขาไปใชประโยชน

โดยที่ไมใชเจาหนาที่รัฐ 
 

เม่ือพิจารณาเนื้อหาสาระโดยภาพรวมของของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่มีอยูในปจจุบันตั้งแตขอ 1 ถึง 4 แลวจะพบวา รัฐกําหนดใหทรัพยากรในประเทศที่มี
ทั้งหมดนั้นเปนของรัฐ จัดการและใชประโยชนโดยรัฐ คําถามพื้นฐานที่สําคัญคือ แลวประชาชน
ท่ัวไปซึ่งเปนเจาของประเทศรวมกันและตางก็รวมกันเปนเจาของทรพัยากรธรรมชาติ ทําไมจึง
ไมสามารถมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรดังกลาว ?  

อยางไรก็ตามเมื่อพิจาณาการดําเนินงานของรัฐจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปลาสุดคือป 
พ.ศ. 2540 ที่ในมาตราที่ 79 ไดกําหนดให “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล รวม ทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน”  อาจกลาวไดวา รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 น้ีเปนฉบับแรกที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 

 ไมเฉพาะเพียงมาตรา 79 เทานั้น ในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 น้ียังมีอีก 4 มาตราที่
มี เ น้ือหาเกี่ ยวกับการเปดโอกาสใหประชาชนทั่ ว ไปได เข ามามีส วนร วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือ 

มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประ 
เพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุและ
ยั่งยืน ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง สงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง 
ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา 84 รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงนํ้า
เพ่ือเกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตร และรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

มาตรา 290 เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
ที่อยูในเขตพื้นที่ 

2. การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 

3. การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่  

ขอสังเกตเมื่อเปรียบเทียบ 3 มาตราที่เกี่ยวกับเรื่องส่ิงแวดลอมโดยตรงคือ มาตรา 46, 56 
และ 290 (สําหรับมาตรา 84 น้ันเปนเรื่องการเกษตรโดยตรง แตก็มีสวนเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม
โดยเฉพาะในเรื่องของดินและน้ํา) กับมาตรา 79 ก็คือ ในมาตรา 79 น้ันถือเปนแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ (หมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ) สามารถนําไปใชไดทันที ในขณะที่อีก 3 มาตรานั้นยัง
ไมสามารถนําไปใชไดทันที ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตองออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
เพ่ือมาใชบังคับอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตามนับตั้งแตประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้เม่ือป พ.ศ. 2540 
จนถึงบัดนี้ก็ลวงเลยมาได 8 ปแลว ยังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกหลายสิบมาตราตาม
ออกมา ยังผลใหเกิดความขัดแยงกันระหวางขาราชการกับประชาชน โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของ
อํานาจหรือการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ  

ในขณะที่คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งฝายขาราชการถือเอาเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายนั้น
ตีความประเด็นเรื่องการจัดการวา ในเมื่อยังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกมารองรับใน
มาตราใด มาตรานั้นยังไมบังคับใช อํานาจในการจัดการก็คงยังอยูกับขาราชการอยูน่ันเอง ซึ่งก็
หมายความวาประชาชนยังไมสามารถมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรไดอยางแทจริงหรือมี
อํานาจในการจัดการเทาที่ฝายขาราชการเห็นสมควรเทานั้น  

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกลับมองวาการตีความเชนนั้นไมนาจะถูกตอง
ดวยเหตุผลสองประการคือ ประการแรก รัฐมีหนาที่สงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชนใน
การปกครองประเทศ ประการที่สอง ถึงแมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะยังไมออกมาใชบังคับ 
แตผูใชกฎหมายตองอนุวัตใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป 
พ.ศ. 2540 น้ันมีเจตนารมณใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศ แมจะยังไมมี
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกมาใชบังคับ ประชาชนก็สามารถมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได การตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนดังกลาวนี้
สอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนจึงยึดเอาการตีความของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนวาเปนการตีความที่ถูกตองเหมาะสมแลว  

การที่ฝายขาราชการยังยืนยันยึดเอาการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วาอํานาจ
ยังคงอยูกับกรมกองตางๆอยู แมวาในตอนนี้จะมีการถายโอนอํานาจการบริหารจัดการไปใหกับ
ทองถ่ินบางแลว แตก็ยังเปนการใหอํานาจในลักษณะของการใหชวยดูแลรักษา ไมไดใหอํานาจ
ในสวนของการใชประโยชน จึงทําใหการตอสูเรียกรองสิทธิของชาวบานยังคงดําเนินอยูตอไป 

การมสีวนรวมของประชาชน 

จากปญหาในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และ
กระแสการเรียกรองของภาคประชาชนที่เกิดขึ้น แสดงใหเห็นวาการจะจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความ
ลงตัวไดน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ซึ่งมีอยูดวยกันถึง 5 ระดับคือ 

1. การบอกใหรู (inform) เชน เมื่อจะมีการสรางถนน หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยรัฐ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะแจงใหกับประชาชนในพื้นที่น้ันๆรับทราบซึ่งโดยสวนใหญรัฐจะ
ดําเนินการเปนปกติอยูแลว 

2. การรับฟงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ (public hearing) เชน เม่ือจะมีการตัด
ถนน หรือสรางเขื่อนก็เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็น
ดังกลาว ซึ่งรัฐบาลก็เคยมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2539 เรื่อง
ประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ แตเน่ืองจากการทําประชาพิจารณทําให
เกิดความขัดแยงและกลายเปนการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงของฝายที่เห็นดวยกับฝายที่
คัดคาน ระเบียบดัง กลาวจึงไดถูกระงับใช จนกระทั่งลาสุดรัฐบาลไดมีการออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาอีก
ครั้ง13 แสดงใหเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของการที่ประชาชนจะไดมีสวนรวมในการพิจารณา
โครงการตางๆของรัฐซึ่งอาจมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินนั้นๆ 

 
 
 
 

                                                        
13 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 

2548 ซ่ึงจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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3. การใหมีตั วแทนประชาชนเข ามามี ส วนร วมในการพิ จารณาโครงการ 
(representation) แม วาจะยังไมมีกฎหมายออกมารองรับในขณะนี้ แตรัฐก็ยอมใหมี
ตัวแทนประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาโครงการเปนเรื่องๆไป เชน การ
ประเมินราคาที่ดิน การจัดการลุมนํ้า เปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ คณะกรรมการที่มี
ตัวแทนประชาชนเขามามีสวนรวมเหลานี้ โดยเฉพาะคณะกรรมการลุมนํ้านั้น เม่ือ
เสนอแนะความคิดเห็นใดๆไปใหกับรัฐแลว รัฐก็มิไดนําเอาขอคิดเห็นซึ่งเปนความ
ตองการของประชาชนนั้นไปปฏิบัติ เพราะรัฐมีแนว ปฏิบัติของตัวเองในการดําเนินงาน
อยูแลว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมี ‘คําตอบ’ อยูในใจแลววาจะทําอะไร อยางไร ขอเสนอ
อื่นใดจึงไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 

4. การใหอํานาจการตัดสินใจอยูกับประชาชน (referendum) หรือใหเปนไปตาม 
‘ประชามติ’ ซึ่งโดยความเปนจริงแลวในรัฐธรรมนูญมาตรา 214 ก็ไดระบุไวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้วา “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจ
ปรึกษาประธาน สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได...” แตเน่ืองจาก “...การออกเสียงประชามติตาม
มาตรานี้ ให มีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น” และ 
“หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชา มติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ” ดังน้ัน ที่ผานมารัฐบาลจึงไมไดใหความสําคัญและไม
นําพาใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง 

5. การใหประชาชนเปนผูจัดการดวยตนเอง (management by the people) เชน กรณี
ของการทําเหมืองฝายในภาคเหนือ ซึ่งการที่รัฐปลอยใหโครงการดังกลาวนี้จัดการไดโดย
ชาวบานเองก็เน่ืองมาจากวาเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม หากโครงการอื่นๆของรัฐที่ไมไดเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตดั้งเดิม รัฐก็คงอํานาจในการจัดการทั้งหมดอยูน่ันเอง อยางไรก็ตามโครงการที่
ใหประชาชนเปนผูจัดการดวยตนเองดังเชนเหมืองฝายนี้ นับวันศักยภาพในการจัดการก็
ยิ่งจํากัด เพราะจํานวนคนที่มากขึ้น ความขัดแยงมีมากขึ้น และที่สําคัญคือการผลักความ
รับผิดชอบไปใหรัฐจัดการ14 ทําใหความเปนเจาของรวมที่เคยมีหายไป ระบบการจัดการ
เหมืองฝายที่เคยเขมแข็งจึงออนกําลังลง 

 
 

                                                        
14 ในรัฐธรรมนูญมาตรา 84 ระบุไววา “รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงนํ้าเพื่อ
เกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร และรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร” 
(ตัวเนนโดยผูเขียนบทความ) 
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เน่ืองจากเรื่องของการมีสวนรวมมีอยูดวยกันหลายระดับ ฝายรัฐบาลเองนั้นยอมใหการมี
สวนรวมอยางแทจริง (คือมีกฎหมายหรือระเบียบการออกมารองรับ) เพียงในขอ (1) และ (2) 
เทานั้น สวนขอ (3) ถึง (5) น้ันรัฐบาลยอมตกลงใหเกิดขึ้นเปนกรณีๆไป ดังน้ันแลวประเด็นการมี
สวนรวมจึงเปนเรื่องละเอียดออนและมีความยาก  ตองคอยๆทําความตกลงรวมกันระหวางรัฐกับ
ประชาชน เพราะการที่เจาหนาที่รัฐจะยังคงยื้ออํานาจการจัดการไวยอมเปนไปไมไดแลว จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการคลายอํานาจนั้น เพราะประชาชนทั่วไปมีการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น รูจักสิทธิและ
หนาที่ของตนเพิ่มขึ้น การรับรูขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินก็มีงบประมาณในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเองแลว ประกอบกบัการรบัรู
เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูคนทั่วไปโดยเฉพาะในคนรุนใหมก็เกิดขึ้นอยาง
จริงจัง ดังน้ันแลว การจัดการเรื่องนี้โดยคนในทองถ่ินเองอยางแทจริงจึงเปนเรื่องที่จะตองเกิดขึ้นใน
ไมชา    

หนวยงานดานส่ิงแวดลอม 

หนวยงานหรือองคกรสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันในที่น้ีจะเนนที่ การพิจารณากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนหนวยงาน
ใหมที่ตั้งขึ้นมารับมือกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ สวนกองทุนส่ิงแวดลอมและคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติน้ันจะพิจารณาเฉพาะประ เด็นที่เปนปญหาในตอนทาย 

 (ก) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นถือเปนหนึ่งในความพยายามของ

รัฐที่จะเขาไปจัดการเรื่องนี้อยางเปนระบบมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต โดยรวมเอาการจดัทรพัยากร
แตละอยางที่เคยกระจายไปอยูตางกระทรวง (เชน ปาไมอยูกับกรมปาไมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
แรและน้ําบาดาลอยูกับกรมทรัพยากรธรณีในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน) มาไวที่
กระทรวงเดียวกัน แมวาจะเปนความพยายามที่มีจุดมุงหมายใหเกิดการจัดการที่ดีขึ้นและโดย
ภาพรวมที่เปนอยูในตอนนี้ก็มีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตก็ยังมีหลายเรื่องที่ยังไมคอยลงตัว 
โดยเฉพาะประเด็นที่ฝายดูแลกับฝายใชประโยชนยังอยูแยกกันคนละกรมกอง ทําใหการบริหาร
จัดการไมเปนองครวมหรือขาดบูรณาการในการจัดการ ดังเชน  ทรัพยากรแรที่ฝายดูแลคือ กรม
ทรัพยากรธรณี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะที่ฝายใชประโยชนคือ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรณีของทรัพยากรน้ํา
ที่ควรไดรับการดูแลและใชประโยชนแบบองครวมก็แยกหนวยงานในการจัดการออกเปนกรมยอยที่
สังกัดทั้งกระทรวงเดียวกันและตางกระทรวงคือ กรมทรัพยากรน้ํา กับ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมชลประทานที่ สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนตน  
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นอกจากนั้นความไมชัดเจนในนโยบาย ทําใหเกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติ (เชน กรณีที่
เกิดขึ้นในการแยกกรมอุทยานออกไปจากกรมปาไม) หรือความไมชัดเจนในนิยามก็ทําใหเกิดปญหา
ความเขาใจที่ไมตรงกันอันนําไปสูแนวทางปฏิบัติที่ไมสอดคลองกันได เชน คําวา ‘สัตวปา’ น้ัน
ครอบคลุมความหมายมากนอยแคไหน อยางไร รวมความไปถึงนกและปลาดวยใชหรือไมอยางไร 
หากมีการเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือปลากัดจะถือวามีสัตวปาไวในครอบครองหรือไมอยางไร หรือ คํา
วา ‘ดิน’ ซึ่งดูเหมือนเปนคําธรรมดาสามัญนั้น แตละฝายก็เขาใจไมตรงกัน ยกตัวอยางเชน ถาไป
ถามเกษตรกรก็อาจไดคําตอบวา ดินคือสารธรรมชาติที่ใชเพาะปลูกพืช ในขณะที่วิศวกรอาจให
นิยามวา ดินเปนสารธรรมชาติที่ขุดไดดวยเครื่องจักร แตนักธรณีวิทยาอาจเพียงกลาววาดินเปน
เพียงสารผสมที่เกิดจากการรวมตัวกันของแรธาตุ เปนตน ดังน้ันเวลารางกฎหมายจึงตองมีการให
นิยามอยางชัดเจนและใหเปนที่เขาใจกันของทุกฝาย มิเชนนั้นก็จะเกิดปญหาตามมาได เพราะอยาง
กรณีของดินนี้โดยทั่วไปการขุดดินและทรายจากที่ดินของตัวเองเพื่อเอาไปขายนั้นไมตองขอประทาน
บัตร15เหมือนกับขุดหินแร (ในขณะที่การขุดทรายจากที่สาธารณะนั้นตองขออนุญาต) ดังน้ันถายึด
เอานิยามของดินตามนิยามของนักธรณีวิทยาซึ่งถือวาดินเกิดจากการรวมตัวกันของแร ดินที่จะขุด
อาจตองขออนุญาตเพราะถือเปนแรชนิดหนึ่ง แตถาถือเอาตามนิยามของเกษตรแลวก็สามารถขุดไป
ขายไดเลยเพราะเปนเพียงสารที่ใชเพราะปลูกพืชเทานั้น ดังน้ีเปนตน 

(ข) กองทุนส่ิงแวดลอม 
สําหรับกองทุนส่ิงแวดลอมนั้น ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 253516 ไดมีการระบุเรื่องนี้ไวในหมวด 2 ตั้งแตมาตรา 22 ถึง 31  อยางไรก็ตาม
เม่ือพิจารณาการใชจายของกองทุนในมาตรา 23 (กรอบที่ 2.2) แลวจะพบวาการใชเงินจากกองทุน
ส่ิงแวดลอมใหความสําคัญกับการใชเพ่ือกิจกรรมบําบัดอากาศเสีย นํ้าเสีย และของเสียเปนสําคัญ 
ไมไดมีกลาวถึงการจะนําเงินนั้นไปใชเพ่ือกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งๆที่โดยความ
เปนจริงแลวเปนสวนหน่ึงของส่ิงแวดลอม แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายที่มีในตอนนั้นวา
ไมไดคํานึงถึงประเด็นการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือยังไมไดเห็นถึงความจําเปนดังกลาว 
การจะตีความกฎหมายนี้ใหครอบคลุมไปถึงเรื่องดังกลาวจึงเปนเรื่องยาก อยางไรก็ตามในขณะนี้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยู 

 
 
 

                                                        
15 หนังสือสําคัญที่ออกใหตามกฎหมายวาดวยแร เพื่อทําเหมืองแรภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญน้ัน (พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542) 

16 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับแรกคือ ฉบับป พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2 และ 3 คือ ฉบับปพ.ศ.
2521, 2522 ตามลําดับ) ฉบับ พ.ศ. 2535 ถือเปนฉบับลาสุด  
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 (ค) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
อีกหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องส่ิงแวดลอมโดยตรงที่ควรกลาวถึงคือ คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รวมทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆที่มีสวน
เกี่ยวของอีก 8 กระทรวงเปนกรรมการโดยตําแหนง แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาเมื่อมีประชุมซึ่ง
ปกติมีขึ้นประมาณเดือนละครั้งน้ัน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการฯอีก 6 – 7 คนจะไมเคยเขา
รวมประชุมเลย จะมีก็เพียงรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้เทานั้นที่เขารวมเปนประธานและรอง
ประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรี  ดัง น้ันแมวาบรรดาผูแทนรัฐมนตรีตางๆ  และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะเขารวมประชุมกันเปนจํานวนมาก 
แตในเมื่อขาราชการฝายการเมืองไมไดเล็งเห็นความสําคัญก็ทําใหเรื่องส่ิงแวดลอมไมไดรับการดูแล
แกไขและ/หรือใหความสําคัญในระดับชาติเทาที่ควร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบที่ 2.2 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535  

หมวด 2 กองทุนส่ิงแวดลอม: มาตรา 23 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 

1. ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย 

2. ใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย 
ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถ่ิน
หรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

3. ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศ
เสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอื่นใด เพ่ือการควบคุมบําบัดหรือขจัด
มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

4. เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรม 
การสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

5. เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
 
ที่มา:  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายที่

เกี่ยวของ จัดพิมพโดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, สํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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งบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เ ม่ือ เปรี ยบเที ยบงบประมาณสํ าหรับการดูแลจัดการสิ่ งแวดลอมซึ่ งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับดังตารางที่ 2.3 จะพบวางบประมาณดานนี้ลดลงนับตั้งแต
ป พ.ศ. 2546 แมวาในระยะถัดมาคือป พ.ศ. 2548 และ 2549 จะเพิ่มจํานวนขึ้นแตก็ยังนอยกวา 
ป 2546 ถึงประมาณ 2,000 ลานบาท นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบกันแลว งบประมาณที่ไดทั้งหมด
ของกระทรวงยังมีจํานวนนอยกวาของบางกรมอีกดวย เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรม
ชลประทาน เปนตน ดังน้ันเมื่อมองจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐ อาจกลาวไดวารัฐไมไดให
ความสําคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่ควร ทําใหปญหาพื้นฐาน เชน การ
กําหนดแนวพื้นที่ปา การอนุรักษสัตวปา การควบคุมมลพิษ เปนตน ไมไดรับการอนุรักษและดูแล
แกไขตามขนาดของปญหา เปรียบเทียบไดกับการใชเทียนไขหุงขาวซึ่งไมมีวันสุกได 

วิธีการแกไขปรับปรุงคือ  

1. ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการโดยใหทองถ่ินเปนผูดําเนินการและใหสวนกลางเปนผูกํากับ 
(regulator) และใหความชวยเหลือ (facilitator) 

2. เพ่ิมงบประมาณในสวนของ การดูแลระบบนิเวศ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการควบคุมมลพิษใหพอเพียง 

 

ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ
งบประมาณของบางหนวยราชการ 

หนวย: ลานบาท 
ปงบประมาณ 

หนวยงาน 
2546 2547 2548 2549 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 18,244.1 14,975.8 16,150.2 16,267.2 
(กรมควบคุมมลพิษ) 264.8 380.8 471.1 491.4 
(กรมปาไม) 708.2 922.6 961.5 1,777.2 
กรมทางหลวง 28,651.7 31,318.7 42,788.1 39,053.1 
กรมทางหลวงชนบท 13.962.7 13.696.7 17,762.1 18,886.1 
กรมชลประทาน 28,798.6 27,932.6 27,659.8 28,640.9 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ: กรมที่อยูในเครื่องหมายวงเล็บคือ กรมที่สังกัดอยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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นับจากอดีตที่การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งส่ิงแวดลอมในประเทศไทยถูกปลอยให
ธรรมชาติเปนตัวควบคุม จัดการ อนุรักษฟนฟูตัวเองเปนสําคัญ เม่ือประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้น มี
ความตองการใชทรัพยากร และเปนผูกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรอบตัวสูงขึ้น สงผลให
ธรรมชาติเพียงลําพังไมสามารถที่จะฟนตัวไดทันเพื่อสนองตอบความตองการดังกลาวได จึงจําเปนที่
คนจะตองเปนผูเขาไปชวยจัดการทั้งการใชประโยชนและบํารุงรักษา แตที่ผานๆมาจะเห็นไดวาทัง้ๆที่
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเปนเรื่องที่ใหญเกินกวากําลังของผูใดผูหน่ึงจะ
ควบคุมดูแลได ผูมีอํานาจในการดูแลจัดการกลับเปนเพียงคนกลุมหน่ึงซึ่งถือเปนตัวแทนของรัฐ
เทานั้น และดวยเหตุวาตลอดระยะเวลาที่ผานมาระบบการจัดการโดยรัฐน้ันมีชองโหวเกิดขึ้น
มากมาย ทิศทางการเคลื่อนไหวของขบวนการตางๆในสังคมเพื่อใหภาคประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการจึงเกิดขึ้นอยางตอ เน่ืองมาตลอดและเปนตัวกระตุนอยางสําคัญใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับป พ.ศ.2540 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมดังมาตราตางๆที่ไดกลาวไปแลว
ขางตน แสดงใหเห็นถึงยอมรับกันแลววาเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหลงตัวนั้นตองเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม แมวาการยอมรับ
ดังกลาวในขณะนี้น้ันจะเปนเพียงการยอมรับแตเพียงในหลักการเทานั้นก็ตาม  

3. มองการจัดการสิ่งแวดลอมในอนาคต: เมื่อประเด็นสิ่งแวดลอมคือเรื่อง
ของทุกคน 
ส่ิงสําคัญในการพัฒนาบานเมืองคือการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ซึ่งสําหรับการจัดการ

ส่ิงแวดลอมนี้เปาหมายรวมระดับชาติก็คือ การที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คุณภาพสิ่งแวดลอมดี
ขึ้นและฐานทรัพยากรธรรมชาติไมลดนอยลง (แตมีการเปลี่ยนสภาพไปได) ทั้งน้ีเม่ือกลาวถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น หมายความถึงการที่ประชากรอยูดีมีสุข สุขภาพดีขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น มี
การศึกษาสูงขึ้น ไดรับบริการตางๆดีขึ้น มีบทบาทในสังคม มีศีลธรรมคุณธรรมประจําใจ และ
ครอบครัวมีสุข ในขณะที่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นก็ตองมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในทุกระดับ  

เม่ือมองปจจัยสําคัญที่สุดที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการคือคนแลว จะ
พบวาปจจุบัน พรอมๆกับที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกและชวยแกปญหา
ตางๆในการดํารงชีวิตของผูคนไดรับการพัฒนา คนไทยก็ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการรับรู
ขอมูลขาวสารจากสื่อหลากหลายประเภทมากขึ้น คนไทยจึงไดรับรูขอมูลดานสิ่งแวดลอมมาก
กวาเดิมและเปนที่เชื่อไดวาคนทั่วไปมีการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีตอการ
ดํารงชีวิตมากกวาในอดีต ดังจะเห็นไดจากการเคลื่อนไหวในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด- ลอมตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติในหลายตอหลายครั้ง และ
มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้น การเคลื่อน ไหวที่เกิดขึ้นนี้ยังครอบคลุมไปถึงความพยายามในการเขาไป
กํากับตรวจสอบการทํางานของภาครัฐใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพิ่ม
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มากขึ้นอีกดวย ดังน้ันแลวทิศทางของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
โดยภาพรวมแลวจึงมีแนวโนมไปในทางที่ดี 

ส่ิงที่ภาครัฐจักตองรีบดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
คือการเรงออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตราตางๆที่ไดกลาวไปแลวในตอนทายๆของ
ตอนที่ 2 เพ่ือมาใชบังคับ ซึ่งจะชวยเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐตองมีการบริหารงานที่เปนบูรณาการเพิ่มมากขึ้น โดยตอง
คํานึงถึงหลักของการบูรณาการใน 5 ประเด็นสําคัญคือ 

1. ตองมีแผนบูรณาการ ไมใชมีทิศทางการดําเนินงานไปคนละดาน 
2. ตองมีระบบบังคับบัญชาที่ดี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น 
3. ตองมีงบประมาณเพียงพอและมีการบริหารจัดการที่ดี มีที่มาที่ไปวาเงินงบประมาณมา

จากไหนและจะใชไปอยางไร 
4. ตองมีเครื่องมือเครื่องไมอยางพอเพียงและเหมาะสมเพื่อมารองรับการทํางาน 
5. ตองมีบุคลากรที่จะทํางานดวยความรวมมือกัน ไมใชตางคนตางทํา 

นอกจากนั้นการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองมี
แผนที่ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม (Environmental Strategic Map) ซึ่งเปนกระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมตั้งแตระดับนโยบายลงมาจนถึงแผนและโครงการโดยจะตองมีการพิจารณา 

1. ที่มาของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. ลักษณะของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย 
4. เปาหมายของนโยบาย แผนงาน โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย

และกิจกรรมที่มีอยูแลว 
5. เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความมั่นคง 
6. กรอบแนวคิด (logical framework: logframe) และ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
7. ศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ 
8. ทางเลือกอื่น 
9. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
10.  ปจจัยที่เกี่ยวของ เชน คน เงิน เครื่องมือ วัสดุกอสราง 
11.  หัวหนาทีมงานและโครงการ 
12.  ระยะเวลา วิธีการ กระบวนการ 
13.  ความเสี่ยงและวธีิจัดการ 
14.  จริยธรรมและความเปนธรรมในสังคม 
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รัฐจําเปนตองดูกรอบใหญใหชัดกอนจะดําเนินการใดๆ เพราะมิเชนนั้นก็จะเกิดปญหาขึ้น ที่
ผานๆมา รัฐยังขาดการมองภาพรวม มีแตใชอํานาจรัฐเขาไปจัดการ ทั้งๆที่การพิจารณาที่เหมาะสม
น้ันตองดูศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน ดูความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี ความคุมคาเงิน และที่สําคัญที่สุดคือการใชกําลังสติปญญาพิจารณานโยบาย แผนงาน 
โครงการใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีผลกระทบนอยที่สุดอยางชัดเจนกอนตัดสินใจ 

ในสวนของเทคโนโลยีที่จะเขามามีผลอยางสําคัญตอการจัดการสิ่งแวดลอมในอนาคตอนัใกล 
น้ีคือ เทคโนโลยีพืช GMO และนาโนเทคโนโลยี โดยเฉพาะพืช GMO น้ัน เราตองยอมรับวาทุกวันนี้
คนในประเทศของเรายังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความวาความตองการดานอาหารก็เพ่ิมขึ้นตามเชนกัน 
เราจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองจับตาเฝาดูประเด็นเรื่องพืช GMO ดวยใจที่เปนกลาง มองดูทั้งโทษและ
คุณประโยชนใหชัดเจน เราจะปฏิเสธไปเลยก็คงจะไมไดเพราะอาจทําใหเราเสียโอกาสและตลาด แต
เราจะรับอยางเดียวก็ไมควรอีกเพราะอันตรายที่อาจมีตอสุขภาพและระบบนิเวศนั้นยังเปนที่กังขาอยู   

นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมที่คอนขางชัดเจนวาพลังงานจะเปนปญหาสําคัญระดับโลกเพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี แมวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะชวยทําใหสามารถผลิตพลังงานทดแทน
เพ่ือมาเสริมกับพลังงานน้ํามันซึ่งเปนพลังงานหลักในการผลิตและการบริโภคในขณะนี้ แตก็ยังมี
ขอจํากัดอีกหลายประการที่ยังตองปรับปรุง ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเปนตอง (1) เรงรัดการสํารวจ
พลังงานในประเทศในทุกรูปแบบโดยพยายามที่จะตองดําเนินการดวยตนเอง (2) ริเริ่มการใช
นโยบายพลังงานสมดุลคือเนนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหประเทศใชพลังงาน
ไมมากเกินไปกวาที่ใชกันอยูในขณะนี้ แมวาประชากรของประเทศจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม (3) 
พิจารณาการใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา ท้ังนี้คําถามสําคัญในขณะนี้ไมไดอยูท่ีวา
เราจําเปนที่จะตองสรางหรือไมสรางโรงไฟฟานิวเคลียร แตอยูท่ีวาเรามีองคความรูมาก
เพียงพอแคไหนในเรื่องนี้ตางหาก เพราะถาหากมีการยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแลวยอมจะมีทั้งฝาย
สนับสนุนและฝายคัดคานเปนธรรมดา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทั้งขอมูลและเหตุผลที่จะ
สนับสนุนโครงการวาหากจะสรางจะจัดการกับปญหาตางๆโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยอยางไร 
หรือหากไมสรางแลวจะตองใชพลังงานใดมาทดแทนหรือจะตองจายราคาพลังงานสูงขึ้นอีกเทาไหร 

คําถามสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในอนาคตคือ “ผูใดเปนผู
ไดรับประโยชนจากการจัดการนั้น?” เพราะหากเปนการจัดการที่คนสวนใหญจะไดรับประโยชนจาก
การจัดการและกอใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม รัฐก็จําเปนที่จะตองเรงรีบดําเนินการ เชน การ
แกปญหาสิ่งแวดลอมโดยการบังคับใชหลักผูกอมลพิษเปนผูจายคาชดเชย (Polluter pays principle.) 
การจัดการดานที่ดินที่ควรที่จะตองใชภาษีเขามากํากับเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง และยังจะชวยลดชองวางระหวางคนมั่งมีกับคนยากจน การพัฒนาแหลง
นํ้าในขณะนี้น้ัน ยังเปนการพัฒนาที่เอื้อประโยชนใหกับกลุมนายทุนเปนจํานวนมาก แมวานายทุน
จะนําน้ํานั้นไปใชอยางมีประ สิทธิภาพก็ตาม แตในเมื่อพวกเขาเปนฝายไดประโยชนในขณะที่รัฐใช
เงินภาษีของทุกๆคนไปลงทุน พวกเขาจึงตองจายคาตอบแทนนั้นคืนใหแกรัฐดวย ไมใชรัฐตองลงทุน
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ใหเปลาในทุกกรณีหรือมองเพียงวาบุคคลนั้นนําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพเพียงเทานั้น รัฐ
ตองทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคมโดยแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวาใครคือผูไดประโยชน 
ใครเสียผลประโยชน และที่สําคัญคือผูไดรับผลประโยชนมีการชดเชยใหกับผูเสียประโยชน
อยางเหมาะสม เพียงพอหรือไม เพียงใด 

สําหรับรัฐเองแลว บทเรียนดานการจัดการสิ่งแวดลอมในอดีตที่ผานมานาจะชวยใหมองเห็น
แนวทางการจัดการที่เหมาะสม ประกอบกับการที่หลายภาคสวนไดเฝาจับตาการทํางานของรัฐเพ่ิม
มากขึ้นดวยแลว ในที่สุดยอมนําไปสูทางออกของการจัดการที่ดีได ในขณะที่ฝายประชาชนเอง 
นอกจากการตระหนักรับรูในปญหาสิ่งแวดลอมแลว การใหความรวมมือกันโดยเริ่มตั้งแตหนวยเลก็ๆ
อยางครัวเรือนเชน มีการกําจัดไขมันจากการประกอบอาหารอยางถูกตองแทนการทิ้งใหไหลไปตาม
ทอระบายน้ําเสีย หรือการที่ในหมูบานหนึ่งๆจะใชพ้ืนที่ชุมนํ้าเปนที่บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพ
โดยใชพืชจําพวกธูปฤาษี จอก แหน ก็จะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมไดมาก  

4. บทสรุป 
ส่ิงสําคัญที่จะนําความสงบสุขมาสูสังคมสวนรวม หรือทุกคนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีน้ัน

นอกจากจะตองประกอบไปดวย การมีอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยที่เหมาะสม มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต มี
การศึกษาที่ดี มีครอบครัวมีสุข มีงานที่ดีเปนที่พอใจ มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี มี
ศีลธรรมและจริยธรรมประจําใจ และมีสิทธิเทาเทียมกันแลว  การมีสภาพแวดลอมที่ดีและสะอาดก็
เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  

บทความนี้ไดแสดงใหเห็นพัฒนาการของการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ซึ่งทําใหประเด็นความจําเปนสองประการดวยกันคือ คนกับส่ิงแวดลอมนั้นอยูในภาวะ
ที่ขาดกันไมได ตองพึ่งพาอาศัยกันตลอด ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือ เม่ือคนมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น ความจําเปนในการดํารงชีวิตดวยการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติน้ันมีเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย 
จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางกติกาในการจัดการรวมกันทั้งการใชประโยชนและการอนุรักษฟนฟู 
เพราะจะปลอยใหการจัดการเปนไปเองตามธรรมชาติ ผลลัพธอาจจะเปนส่ิงที่ทุกคนไมปรารถนา 
เชน ปาหมดไป นํ้าในแมนํ้าลําคลองแหงผากในฤดูแลง สัตวปาสูญพันธุจํานวนมาก สัตวทะเล
นอยลงมาก ฯลฯ ธรรมชาติปรับตัวเองอยูเสมอแตผลของการปรับตัวเองของธรรมชาติอาจไมใชส่ิงที่
มนุษยปรารถนา  
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ประเทศไทยไดผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแตการปลอยใหธรรมชาติ
จัดการเองเปนสวนใหญ โดยคนเขาไปยุงเกี่ยวในการจัดการเฉพาะในสวนที่เอามาใชประโยชนบาง
เทานั้น เม่ือคนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสงผลใหระบบสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองก็เพ่ิมความ
ซับซอนมากขึ้นตามไปนั้น ก็ยังผลใหการจัดการสิ่งแวดลอมมีความยุงยากตามไปดวย เพราะเปนไป
ตามความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมมากขึ้นเปนเงาตามตัว ในขณะเดียวกันส่ิงแวดลอมก็
ถูกทําลายมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้หลายๆฝายก็ไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนที่จะตองมีวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นรวมทั้งเห็นความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกระแสสังคมในหลายๆรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้นาจะเปนสัญญาณที่ดีที่จะแสดงใหเห็นวา การจัดการสิ่งแวดลอมของไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
ตอไปในอนาคต 
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