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บทนํา
กระแสการเรียกรองที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคประชาชนเพื่อการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในป จจุบันนอกจากจะเปนสิ่งที่สะท อนใหเห็นถึงศักยภาพในการจัด การที่จํ ากัดของ
ภาครัฐในเรื่องดังกลาวแลว ยังแสดงใหเห็นถึ งความตื่นตัวและการตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนเองในระดับที่เพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้ น
ทิศทางในการจัดการเรื่องนี้จึงมีแนวโนมที่ทั้งสองภาคสวนจักตองทําความเขาใจและรวมมือกันใน
การศึกษาและคิดคนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยู
บทความนี้เปนหนึ่งในความพยายามที่จะสรางฐานความรูสําหรับการคิดคนแนวทางเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น โดยจะทบทวน วิเคราะห การจัดการสิ่งแวดลอมไทยตั้งแตอดีตมา
จนถึงปจจุบัน และมองแนวโนมไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อใหมองเห็นภาพแตละชวงไดอยางชัดเจน
บทความนี้จึงแบงออกเปน 4 สวนโดยสวนที่ 1 จะเปนเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมในอดีตตั้งแตสมัย
โบราณมาจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2500 ถัดมาเปนเรื่องการจัดการในปจจุบันซึ่งจะเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2500
จนกระทั่งป พ.ศ. 2548 กอนจะนําเสนอแนวโนมการวิเคราะหอนาคตในสวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะ
เปนบทสรุป

1

รายงานการศึกษานี้เป นส วนหนึ่งของโครงการ “การมี สว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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การจัดการสิ่งแวดลอมในอดีต: มายาคติของ ‘Good Old Day’

มักเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ประเทศไทยในอดีตนั้นมีความมั่งคั่งพรั่งพรอมอุดมไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สิ่งแวดลอมก็ดีปราศจากมลพิษ ความเปนอยูของประชาชนคนไทยใน
สมัยกอนจึงอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข เปน ‘วันชื่นคืนเกา’ ที่หลายคนโหยหาและอยากใหประเทศ
กลับไปสูสภาพเชนนั้นอีก แตในความเปนจริง แนวความคิดดังกลาวออกจะเปนการมองภาพอดีต
สวยงามเกินไปโดยไมไดมีการพิจารณาบริบทของบานเมือง ชีวิตความเปนอยู และความสัมพันธ
ระหวา งคนกับสิ่งแวดลอมในสมัย นั้น นอกจากนี้ยังเปนการมองขามความเปลี่ยนแปลงตา งๆที่
เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา รวมทั้งรูปแบบการใชชีวิตที่ดําเนินไปในปจจุบันอีกดวย
ขอความตอนหนึ่งจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงที่มักจะถูกยกมาสนับสนุนแนวความคิดใน
เรื่อง “วันชื่นคืนสุข” ของบานเมืองในอดีตคือ “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบ
เอา จกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใคร
จักใครคาเงินคาทองคา ไพรฟาหนาใส”2 นั้น แมวาจะแสดงใหเห็นภาพความอุดมสมบูรณของการ
เกษตรกรรม ความมั่งคั่งของทรัพยากร รวมทั้งความสะดวกเสรีของการคาการขายในสมัยนัน้ แตเรา
ตองเขาใจประเด็นสําคัญสองประการคือ หนึ่ง เมืองสุโขทัยเปนเมืองขนาดเล็ก เปนเสมือนอําเภอ
อําเภอหนึ่งในปจจุบัน ผูคนมีจํานวนนอย ความแตกตางทางชนชั้นมีไมมาก มีเพียงชนชั้นสูง หรือ
‘เจาลูกขุน’ และ ชนชั้นไพรฟาเทานั้น สิทธิที่จะเขาถึงตัวผูปกครองแผนดินเพื่อรองทุกขและขอความ
เปนธรรม (Right of Access) จึงไมไดเปนเรื่องที่ยาก3 ดังนั้นการแยงชิงทรัพยากรจึงไมเปนปญหา
และการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบซับซอนจึงไมใชเรื่องจําเปน เพราะความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรเองประการหนึ่ง อีกประการคือการที่ผูคนมีอยูเปนจํานวนไมมากทําใหระบบการปกครอง
ไมมีความยุงยากมากนัก และ สอง ขอความที่จารึกในศิลานั้น เปนการแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะ
ของเมืองสุโขทัยหรือกลาวใหจําเพาะลงไปไดวาเปนเมืองสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหงเทานั้น ที่
แตกตางจากเมืองอื่นๆ ดังนั้นจะใชเปนดังตัวแทนความบริบูรณพรอมสรรพของสภาพบานเมืองใน
อดีตทั้งหมดไมได(ดูกรอบที่ 1.1) และที่สําคัญคือ การที่มีกลาวไววา ‘ในน้ํามีปลา ในนามีขา ว’ นัน้ ก็
ใช จ ะหมายรวมเอาได ว า น้ํ า ท า ของเมือ งสุโ ขทั ย นั้ นบริ บูร ณ ม ากมายอยา งถึง ขนาด ดั งมีป รากฏ
หลักฐานบันทึกไวเกี่ยวกับ ‘ทํานบพระรวง’ หรือ ‘สรีดภงส’ ซึ่งเปนอางเก็บน้ําที่ทําหนาที่กั้นน้ําไมให
ทวมเมื องและกักเก็บน้ําไวใ ชฤดูแลงในสมั ยสุโขทั ย4 แสดงใหเห็นวาแมแตเมืองสุโขทัยเองก็ยั ง
จําเปนตองมีการจัดการน้ําดวยระบบชลประทานเชนเดียวกัน

2

จากศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือที่เรียกกันวาศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, มรว. 2525. ลักษณะไทย เลม 1 (หนา 4)
4
http://61.19.220.3/heritage/nation/oldcity/sukhothai4.htm
3
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กรอบที่ 1.1
อาณาจักรลานนาซึ่งเปนเมืองที่อยูรวมสมัยเดียวกันกับเมืองสุโขทัยนั้น ผูคนตองใชความ
พยายามในการเรียนรูปรับตัวใหเขากับลักษณะที่ไมเอื้ออํานวยของสภาพพื้นที่ ซึ่งสะทอนใหเห็น
วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวในขณะนั้น ดังที่อาจารยไกรศรี นิมมาน-เหมินทร
เลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา
“...โดยที่จังหวัดภาคเหนือเต็มไปดวยภูเขา ถาชาวนา ชาวสวนไมรูจักทดน้ําเขานา เขา
สวน โดยใชวิธีทําเหมืองฝายและพนังแลว เขาก็จะมีชีวิตอยูไมไดแนๆ เพราะน้ําจะไหลไปสูที่ลุม
โดยเปลาประโยชน ตนขาวในนาของเขาก็จะเหี่ยวแหงตายหมด ดังนั้นการทําเหมืองฝายและพนัง
จึงเปนสัญชาตญาณของชาวลานนาไทยจนถึงปจจุบันนี้ เขาไมตองรอคอยหรือร่ํารองใหรัฐบาลมา
ทําให ที่ใดพอมีกําลังแรงงานและกําลังเงิน เขาจะรวบรวมกันขุดเหมืองทําฝาย ชวยแรงชวยสิ่งของ
กันทําประโยชนเพื่อสวนรวม ดวยเหตุนี้การชลประทานราษฎรในจังหวัดภาคเหนือจึงเจริญยิ่งกวา
ที่ใดๆจนถึงทุกวันนี้...
เมื่อมีการขุดเหมือง ทําฝายน้ําขึ้นเชนนี้ ก็จําเปนจะตองมีกฏหมายและขอบังคับสําหรับ
การเหมืองฝายขึ้น จึงจะไดผล ฉะนั้น ใน มังรายศาสตร หรือกฎหมายของพญามังราย จึงไดตรา
เรื่องนี้ไวอยางละเอียดถี่ถวน เพราะเหตุวาแมจะมีการชลประทานเปนอยางดี แตถาไมมีอะไร
สําหรับยึดเหนี่ยวไวเพื่อเปนระเบียบแบบแผนแลว ในที่สุดก็จะเกิดการโกลาหลขึ้น”
ที่มา: ไกรศรี นิมมานเหมินทร, ‘กฎหมายชลประทาน ของ พญามังราย’ ในหนังสือ ลายคราม: เพื่อเฉลิม
ฉลองอายุครบ 6 รอบ นายไกรศรี นิมมานเหมินทร (2527)

ขอจํากัดดานจํานวนประชากร ขนาด และระบบการปกครองที่ทําใหเมืองสุโขทัยมีลักษณะ
เฉพาะตั ว ที่ แ ตกตา งจากเมื อ งอื่ นๆดัง กลา วมาแลว นี้ เห็ นได ชัด เจนมากขึ้น เมื่อ เปรีย บเทีย บกั บ
อาณาจั ก รอยุ ธ ยาซึ่ งได รั บ การสถาปนาขึ้น ในระยะต อมา รูป แบบการปกครองและการจัด สรร
ทรัพยากรของบาน เมืองในสมัยอยุธยานั้น แสดงใหเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผล
ตอการจัดการทรัพยากรอยางเดนชัด กลาวคือ จํานวนประชากรของอยุธยานั้นมีจํานวนที่มากกวา
สุโขทัย ทําใหระบบการปกครองมีความซับซอนมากขึ้น โดยเปนลักษณะสมมติเทวราช ไพรฟาไม
สามารถเขาถึงตัวผูปกครองไดงายดังเชนในสมัยสุโขทัย ชนชั้นในสังคมมีเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นไดจาก
การมีระบบศักดินาที่กลาวไดวาเปนระบบสังคมสมัยอยุธยาโดยแทจริง ที่สําคัญอีกประการที่ควร
กลาวถึงคือ ระบบหัวเมืองประเทศราชที่เจาเมืองตองสงเครื่องราชบรรณาการที่เรียกวาสวยเขามายัง
เมืองหลวงเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์
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ทั้งระบบการจัดการภายในสังคมอยุธยาเองในเรื่องระบอบการปกครองแบบใหมที่มีชนชั้น
มากขึ้น และระบบการจัดการกับเมืองภายนอกคือการสงสวย ลวนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรในสมัยนั้นไดเปนอยางดี
ระบบสังคมแบบชนชั้น
ชนชั้นที่เกิดขึ้นมาพรอมๆรูปแบบการปกครองแบบใหมในสมัยอยุธยานั้น มีตั้งแตชนชั้น
ปกครองคือกษัตริย ขุนนาง ไปจนถึงไพร และทาส แตละชนชั้นมีระบบศักดินาเปนกลไกทางสังคม
ในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ชนชั้นไพรหรือไพรฟาซึ่งถือเปนชนกลุมใหญของสังคมอยุธยา
นั้น มิไดมีลักษณะเชนเดียวกันกับไพรในสังคมสุโขทัย เพราะระบบการปกครองในสมัยอยุธยาเปน
ระบบการปกครองแหงอํานาจ ดวยอํานาจ และเพื่ออํานาจ5 ไพรฟาในสมัยนี้จึงตองถูกจัดหมวดหมู
ใหมีสังกัด มีผูบังคับบัญชา และไพรผูชายจะถูกเกณฑเขารับราชการหรือเขามาเปนแรงงานใหกับ
พระมหากษัตริยปละ 6 เดือน เรียกวา เขาเดือนออกเดือน คือตองถูกเกณฑเขามาอยูเวรเดือนหนึ่ง
ออกเวรกลับบานเดือนหนึ่งสลับกันไปจนครบป นับตั้งแตอายุ 20 ป จนอายุถึง 60 ปจึงจะปลดชรา
ผูชายจึงเปนผูถูกใชแรงงานโดยผูอื่น ไมสามารถทําการงานใดอยางตอเนื่องใหเกิดผลจริงจังได
ในขณะที่ผูหญิงตองเปนฝายหาเลี้ยงครอบครัว ชีวิตของไพรฟาจึงมิไดมีอิสระเสรี หากแตเต็มไปดวย
ความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้นแมวาจํานวนประชากรจะเพิ่มสูงขึ้น แตดวยระบบการ
เกณฑแรงงานดังกลาวของสังคม ทําใหคนทั่วไปไมสามารถเขาไปจัดการทรัพยากรตางๆได
โดยเสรีตามที่ตนตองการ และยังสงผลใหระบบการผลิตเปนไปเพียงเพื่อการยังชีพเทานั้น
ทรัพยากรตางๆจึงไมไดถูกเรงรัดนําออกมาใชดังเชนระบบการผลิตแบบตลาด
ระบบการสงสวย
ระบบการสงสวยจากเมืองขึ้นหรือหัวเมืองประเทศราชนั้น เมื่อพิจารณาจากสิ่งของที่สงมา
เปนสวยจะพบวา เปนสิ่งของที่ไดมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญทั้ง หนังกวาง ไมฝาง หวาย ไมเนื้อ
หอม ไมกะลําพัก ยาดํา กํายาน แกนคูน ขี้ผึ้ง เปลือกสีเสียด รง ครั่งดิบ งาชาง นอแรด รังนก
ทองคํา พลอย ดินประสิว ดีบุก เปนตน สิ่งของเหลานี้เมื่อถูกสงมายังเมืองหลวง นอกจากจะนํามาใช
สําหรับราชการบานเมืองแลว สวนหนึ่งยังถูกนําไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินคากับพอคาชาวตางชาติ
เพื่อสรางความมั่งคั่งใหกับวังหลวง อาณาจักรอยุธยาจึงมีความยิ่งใหญและรุงเรืองเปนเวลายาวนาน
ถึงกวา 400 ป สวยจํานวนมหาศาลซึ่งสวนหนึ่งนํามาขายและสามารถสรางความมั่งคั่งไดอยาง
มหาศาลนี้ แสดงใหเห็นความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริงในดานหนึ่ง แตใน
อีกดานหนึ่งนั้นระบบการสงสวยก็เปนตัวจํากัดใหการสรางความมั่งคั่งเปนไปไดเพียงชนชั้นปกครอง
หรือเพียงวังหลวงเทานั้น ชนชั้นอื่นใดไมมีสิทธิ์สรางความมั่งคั่งเทียบเทาได ทรัพยากรที่ถูกเสาะ
แสวงหานํามาเปนสวยแมจะมีเปนจํานวนมหาศาล แตเมื่อมีเพียงคนกลุมเล็กๆเพียงกลุมเดียวนําไปใช
5
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ประโยชน ในขณะที่ คนกลุ มใหญ ไม มี ทั้ งสิ ทธิ และโอกาสในการปฏิ บั ติ ในรู ปแบบเดี ยวกั น ทํ าให
ทรัพยากรธรรมชาติยังไมถูกทําลายอยางรุนแรง
ด ว ยเหตุ นี้ ร ะบบการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ ป น อยู ใ นตอนนั้ น จึ ง นอกจาก
ธรรมชาติจะยังสามารถฟนตัวไดดวยตัวเองแลว กฎเกณฑทางเศรษฐกิจสังคมก็เปนเหมือนตัว
ชวยจัดการทางออมไปพรอมๆกันดวย
ลักษณะการจั ดระเบียบทางเศรษฐกิจสังคมในสมัยอยุ ธยาดังกลา วมาแลวนี้สงผลมาถึง
รูป แบบทางเศรษฐกิ จ สั งคมในสมัย รั ต นโกสิ นทรต อนต นด วยเช นกั น โดยเฉพาะในเรื่ อ งสมมติ
เทวราช การเกณฑแรงงานไพร ระบบทาส อยางไรก็ตามรูปแบบที่เคยเครงครัดในความสัมพันธ
ระหวางเจากับไพรนั้นก็ลดลงไป ไพรฟาขาแผนดินมีความใกลชิดกับพระมหากษัตริยมากกวาในสมัย
อยุธยา ดั ง จะเห็ นได ว า ในรัช กาลที่ 4 นั้ นไดท รงอนุญ าตใหร าษฎรเขา เฝา รั บ เสด็จ ได เมื่อ เสด็ จ
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 “สภาพพื้นที่ที่มีน้ําเจิ่งนองไปทั่ว ทําใหไมสามารถจอดเรือที่ใดได จึงหลายครั้งที่ยิงนกได แตก็
ตามไปเอามาไมได สภาพโดยทั่วไปนี้ชา งดึงดูดใจเปนอยา งมาก เนื่องจากฝงน้ํ า มีชีวิต ชีวาและ
นาสนใจ สภาพธรรมชาติก็เปยมไปดวยความงดงามยิ่ง”6 หรือ “เมืองสระบุรีเปนที่ที่หางไกลออกไป
สักระยะทางหนึ่ง ประชากรสวนใหญเปนพวกชาวนาสยาม จีน และลาว มีลักษณะของเมือง และ
หมูบานเปนดังที่เมืองสยาม บานแตละหลังปลูกสรางดวยไมไผ พวกเขาซุมดูโดยแอบตัวอยูหลังใบไม
ริมชายฝง ถัดออกไปเปนผืนนาขาว สวนที่ไกลออกไปอันเปนฉากหลังนั้น เปนปาหนาทึบที่มีเพียง
สัตวปาเทานั้นใชเปนที่อยูอาศัย”7สภาพสิ่งแวด ลอมทางธรรมชาติดังกลาวนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ

6
7

Mouhot, Henri. 1989. Travels in Siam, Cambodia and Laos 1858 – 1860. (p 109)
Ibid. (p 120)
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จํานวนประชากรที่มีอยูในสมัยนั้นเพียงเรือนแสน8แลว แทบจะมองเห็นภาพไดอยางชัดเจนวา ผูคน
ยังไมสามารถมีอิทธิพลเขาไปจัดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไดมากนัก (ดูกรอบที่ 1.2)
กรอบที่ 1.2
“...ในเมืองไทยนี้มีชางเถื่อน (คือชางปา) อยูมากมายแตดึกดําบรรพถึงเดี๋ยวนี้ ที่ไหนชาง
เถื่อนยังอยูไดก็ยังมีชางเถื่อนแทบทุกมณฑล ในมณฑลกรุงเทพฯนี้ แตกอนก็ยังมีชางเถื่อนอยูในทุง
หลวงทางภาคตะวันออกแมน้ําเจาพระยาตั้งแตแขวงจังหวัดนครนายกตลอดลงมาจนทุงบางกะปใน
แขวงจังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อฉันบวชเปนพระภิกษุใน พ.ศ. 2426 ขึ้นไปจําพรรษาอยู ณ วัดนิเวศน
ธรรมประวัติที่บางปะอิน ในเวลาเย็นๆเคยขึ้นไปดูบนพระที่นั่งเวหาสจํารูญยังแลเห็นโขลงชางเถือ่ น
เขามาหากินอยูตามปลายนา ราวที่สรางวัดวิเวกวายุพัดเมื่อภายหลัง แตตอมามีคนถางปาพงที่ชาง
อาศัยทํานารุกเขาไป ชางเถื่อนก็ตองถอยหนีไปอยูหางแมน้ําออกไปโดยลําดับ ยิ่งเมื่อถึงสมัยขุด
คลองรังสิตและคลองนาสายอื่นๆในทุงหลวง ชางเถื่อนก็ตองถอยหนีหางออกไปจนมันพากันขึ้นไป
อยูในทุงหลวงตอนแขวงจังหวัดนครนายกโดยมาก ตอนขางใตกรุงเทพฯมีนอยลง...”
ที่มา: กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี หนา 421 (สํานักพิมพดอกหญา 2543)

อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่จํานวนประชากรในขณะนั้นมีอยูนอย ในขณะที่ความจําเปนดาน
แรงงานมี เป นจํานวนมากนี่ เอง ทํา ใหก ารศึกสงครามในสมัย นั้นมุ งที่จ ะนําเอาเชลยเข า มาเปน
แรงงาน นอกจากนั้นก็ยังมีแรงงานจากพวกที่อพยพเขามาเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และพวกที่ถูก
จางเขามา เชน ทหารโปรตุเกส ญี่ปุน หรือพวกที่เขามาดวยเหตุผลความจําเปนอื่นๆ
เมื่อจํานวนประชากรคอยๆ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
รุดหนาไปเรื่อยๆ ประเทศก็เขาสูระบบการผลิตเพื่อการคา แรงงานอิสระมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากการ
ทํามาหากินเพื่อการยังชีพแลว ยังมีการผลิตเพื่อการคาที่กอใหเกิดการสะสมทุนทรัพย (ดูกรอบที่
1.3) ขณะเดี ย วกั น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย เ องก็ ส ง เสริ ม ให ค นทั่ ว ไปทํ า มาค า ขายกั น มากขึ้ น
โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่โปรดเกลาใหสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีการผูกขาดอากรใน
สินคาตางๆทําใหการคาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น การผลิตสินคาเปนแบบอุตสาหกรรม เชน การตมกลั่น
สุรา การทําน้ําตาลและอื่นๆ ทําใหคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และเปนแรงผลักดันใหชนชั้นกลาง
มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น9
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ในงานศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ของ ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร ไดอางอิงงานศึกษาชิ้นใหมของ
เทอรเวียล ซึ่งสํารวจขอมูลประชากรในทองที่ของกรุงเทพฯ และเขตที่ราบภาคกลางไดขอมูลวา ประชากรในเขตดังกลาวนับรวม
ไดประมาณสี่แสนหนึ่งหมื่นคน ราว พ.ศ. 2383
9
คึกฤทธิ์ ปราโมช, มรว. (อางแลว) หนา 21
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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

อยางไรก็ตาม แมผูคนจะสามารถมีอิสระในการจัดการทรัพยากรตางๆเพิ่มมากขึ้ น แต
อํานาจในการจัดการที่แทจริงก็ยังคงอยูในมือของพระมหากษัตริยอยูนั่นเอง ทั้งในเรื่องของที่ดิน ที่
ยังถือกันวาพระมหากษัตริยเปนพระเจาแผนดิน คือ เปนเจาของที่ดินทั่วพระราชอาณาจักร แมการ
บุกเบิกที่ดินเพื่อทํานาทําไรจะเปนไปอยางอิสระ มีการอนุญาตใหขุดคูคลองทําใหมีการจับจองที่ดิน
สองฝ ง คลองตามมา แต ไ พร ฟ า ทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เ พี ย งใช ป ระโยชน ใ นการทํ า มาหาเลี้ ย งชี พ เท า นั้ น
นอกจากนั้นแลวพืชผลที่ปลูกบนแผนดินก็ยังตองเสียอากรใหหลวงดวย การดําเนินการดานอากร
พืชผลนี้มีการดําเนินการอยางเครงครัดมากถึงกับตองมีการสาบาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถอยความในคํา
สาบานพบวามีความรุนแรงและนากลัวเปนอยางมาก (กรอบที่ 1.4) แสดงใหเห็นวาผูที่จะปฏิบัติ
หน า ที่ ดั ง กล า วนี้ จํ า เป น ต อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง เพราะทํ า งานเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ผลประโยชนที่มีอยูอยางมหาศาล
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กรอบที่ 1.4
จากบัญชีหางวาวเรื่องจํานวนตนไมที่มีอากร 9 สิ่ง สวนในและสวนนอก จ.ศ. 1192 ใน
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 ไดระบุชื่อตนไมที่ตองเก็บคาอากรไวดังนี้คือ หมาก มะพราว พลู มะปราง
มะมวง ทุเรียน มังคุด ลางสาด และผลไมตระกูลสม (เชน สมโอ สมแกว สมเกลี้ยง เปนตน) โดย
ขาหลวงเดินรางวัดสวนจําเปนตองกระทําสัตยาธิฐานสาบานตัวถวายแดพระเจาอยูหัว ซึ่งเนื้อ
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 เสี่ยวช างแทงจรเขเสียสัต วในบกในน้ํา จงพิฆาฏขบฆา ขาพระพุทธิเจาใหสิ้นชีวิด
อยาไดพนจากมหาไภย ๒๕ และกรรมกรราชอาชญา ๓๒ ประการ จงบันดาลใหเกิดฝพิศ ฝกาลอะ
ติสารคราพาธ และโรคาพยาธ ๙๖ ประการ ใหถึงแกอะกาละมรณะ ตายดวยความทุขเวทนา
ลําบาก จงปรจักแกตาโลกย ใน ๓ วัน ๗ วัน แลวลงไปเกิดในมหานะรกหมุกไม อยูสิ้นแสนกัลป
ครนสิ้นกําม ในที่นันแลว ไปเกิดในภพใดๆอยาใหพบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เจาซึ่งะจมา
โปรดขาพระพุทธิเจานั้นไดเลย”
ที่มา: ขอความในเครื่องหมายอัญประกาศนํามาจาก คําสาบานขาหลวงเดินรางวัดสวน จ.ศ. 1191 ในหนังสือ
จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เลม 4 หนา 130 (คงการสะกดตามตนฉบับเดิมในหนังสือ)

นอกจากที่ดินแลว ทรัพยากรธรรมชาติอื่นก็มีสถานภาพของการจัดการไมตางไปมากนัก ไม
วาจะเปนปาไม หรือเหมืองแรดีบุก ซึ่งรัฐบาลกลางในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ- ราชยมีการให
สัมปทานชาวตางชาติไปดําเนินการ โดยในกรณีของเหมืองดีบุกระยะแรกมีชาวจีนเปนผูไดสัมปทาน
เพราะมีความไดเปรียบจากแรงงานจีน แตในระยะตอมาไมวาจะเปนสัมปทานเหมืองแรดีบุกสวน
ใหญ ห รื อป า ไม ก็ล ว นเปน ของชาวอัง กฤษ เพราะเปน พวกที่ ม าพร อ มกั บ เครื่ อ งไม เครื่อ งมือ และ
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย การให สั ม ปทานดั ง กล า วก็ ไ ม ต า งจากส ว ยในแง ท่ี ส ร า งรายได ใ ห กั บ
พระมหากษัต ริ ย แตที่ม ากกวา นั้ น การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติดว ยวิธีก ารดั งกลา วนี้ยังเปน
เครื่องมือที่ใชในการตอรองหรือสนองเจตนารมยทางการเมืองไดอีกดวย (กรอบที่ 1.5 และ 1.6)
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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 ประการที่สี่ พระมหากษัตริยทรง
สงเสริมการทําไมสักของอังกฤษเพื่อเพิ่มอิทธิพลของกรุงเทพฯในอาณาจักรลานนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยืมมือเจาหนาที่ปาไมของอังกฤษเขามาแกไขความขัดแยงที่
เกิ ดขึ้ นระหวา งผู รับสัมปทานทํา ไมสักกับเจ านายฝายเหนือ 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
ที่ 3. เชียงใหม: ซิลคเวอรมบุค.หนา 125.
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กรอบที่ 1.6 อุตสาหกรรมดีบุก
“...อุตสาหกรรมเหมืองแรดีบุกทางคาบสมุทรภาคใตแตเดิมพัฒนาโดยบริษัทและแรงงาน
ของชาวจีนอพยพในชวงกอนสนธิสัญญาบาวริ่งตลอดจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 อุตสาหกรรมนี้ยังคงอยูภายใตการควบคุมของชาวจีน ปจจัยสําคัญของการทําเหมืองแรดีบุกคือ แรงงาน
ขาดแคลนอยางมากในจังหวัดทางภาคใต ผูประกอบการชาวจีนจํานวนมากครอบงําอุตสาหกรรมนี้
ได เพราะสามารถนําแรงงานชาวจีนเขามาจากเขตเหมืองแรในมาเลเซียหรือจากประเทศจีนโดย
ตรงจากทศวรรษ 2410 บริษัทฝรั่งที่มาเลเซียยายเขาสูทางภาคใตของสยาม แตยังไมประสบ
ความ สําเร็จตราบเทาที่ยังตองแขงกับนายเหมืองจีนที่ใชแรงงานพวกเดียวกัน อยางไรก็ตาม จาก
กลางพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา บริษัทฝรั่งนําเทคโนโลยีเขามาชวยลดแรงงาน นําเครื่องสูบ
น้ํารูปหอยโขง และเรือขุดแรทางทะเลเขามาปลายทศวรรษ 2430 และ 2440 ประมาณ พ.ศ.
2473 มีเรือขุดแร 38 ลํา เกือบจะทั้งหมดเปนของฝรั่ง ทําใหมีกําลังผลิตเหนือกวาของบริษัทชาว
จีนซึ่งยังคงใชเทคนิคขุดแรกลางแจง แทจริงแลว ผลผลิตทั้งหมดสงออกในรูปของแรดิบไปเขา
โรงงานหลอมที่ปนัง เทคโนโลยีและการลงทุนจากชาติตะวันตกที่เพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณแรที่ผลิตได
เพิ่มขึ้นเปนสามเทาระหวางชวงทศวรรษ 2440 และสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทอังกฤษเขาซื้อ
กิจการใหญๆของชาวจีนบางราย...
…บริษัทฝรั่งกดดันใหขยายอาณาบริเวณการใหสัมปทานทําเหมือง แตรัฐบาลสยามไม
ยินยอม กลางทศวรรษ 2430 คนงานสองหมื่นคนในภูเก็ตกอการประทวง เหตุการณประทวง
เล็กๆนอยๆและความวุนวายในหมูคนงานจํานวนมากที่เคลื่อนยายอยูเสมอเกิดขึ้นอยูเปนประจํา
ขณะเดียวกันกับที่นายเหมืองชาวอังกฤษอยากเขามาทํากิจการในไทย ภาวะเชนนั้นเขาขายสูตร
สําเร็จของเหตุการณที่อาจทําใหเจาอาณานิคมอางเปนสถานการณความไมสงบแลวเขายึดกุม
อํานาจ กองกําลังทหารอังกฤษอยูไมไกลไปจากชายแดนมลายูเทาใดนัก กรุงเทพฯยังคงไมยอมให
ผูประกอบการฝรั่งหรือจีนไดพื้นที่สัมปทานทําเหมือนตามแนวเสนทางรถไฟ 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. พิมพครั้งที่ 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 แมน้ําเปนดังถนนหลวงและ
ถนนสายหลั ก ในขณะที่ ลํ า คลองคื อ ถนนที่ ตั ด แยกเข า ไป....”10 ถนนหนทางทั่ ว ไปในพระนคร
จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 ก็ยังเปนถนนดิน ถนนอิฐ สวนถนนที่เปนยางมะตอยหรือคอนกรีตเพิ่งจะ
เริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ 7 ในขณะที่ทางรถไฟสายแรก (กรุงเทพฯ - ปากน้ํา) นั้นก็เพิ่งจะมีในสมัย
รัชกาลที่ 5 ความไมสะดวกรวมทั้งเวลาที่ตองใชในการเดินทาง ทําใหการขนสงทรัพยากร สินคา
ตางๆ เปนไปอยางลาชา และไมสามารถขนสงคราวละจํานวนมากๆดังเชนในสมัยปจจุบันได ดังนั้น
ทรัพยากรตางๆแมจะเปนที่ตองการเพิ่มขึ้น แตก็ยังถูกจํากัดการนําเอาไปใชดวยความไม
สะดวกในเรื่องการคมนาคมขนสงดังกลาวนี้ (ดูกรอบที่ 1.7 และ 1.8)

กรอบที่ 1.7
“...เมื่อฉันเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขึ้นไปตรวจราชการมณฑลพายัพครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2541 เวลานั้นยังไมไดทํารถไฟสายเหนือ ตองไปทางเรือแตกรุงเทพฯ จนถึงเมืองอุตรดิตถ
แลวฉันขึ้นเดินทางบกไปเมืองแพร เมืองนาน เมืองนครลําปาง เมืองลําพูน เดินทางเกือบเดือน
หนึ่งจึงจะถึงเมืองเชียงใหม ขากลับลงเรือลองลําแมน้ําพิงค แตเมืองเชียงใหมลงมาทางเมืองตาก
เมืองกําแพงเพชร มารวมทางขาไปที่ปากน้ําโพเมืองนครสวรรค แตนั้นก็กลับตามทางเดิมจนถึง
กรุงเทพฯ...”
ที่มา: กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี หนา 33 (สํานักพิมพดอกหญา 2543)

10

Mouhot, Henri. 1989. Travels in Siam, Cambodia and Laos 1858 – 1860. (p 42)
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กรอบที่ 1.8
“...ฉันออกจากเมืองอางทองแตพอรุงเชา ตองลงเรือขามลําน้ํานอยที่ตั้งเมืองวิเศษไชย
ชาญแตกอน แลวขี่มาตอไป ทองที่ในระหวางเมืองอางทองกับเมืองสุพรรณเปนทุงตลอดทาง เวลา
นั้นเปนตนฤดูแลง บางแหงแผนดินแหงพอขี่มาควบได บางแหงยังไมแหงสนิท ไดแตขี่สะบัดยาง
บางแหงก็เปนน้ําเปนโคลนตองใหมาเดินลุยน้ําไป แตเปนที่นา มีหมูบานราษฎรเปนระยะออกไป
จนใกลจะตอแดนเมืองสุพรรณจึงเปนปาพงที่วางอยูตอนหนึ่ง เรียกวา “ยานสาวรองไห” ชื่อนี้เคย
ไดยินเรียกหลายแหง หมายความเหมือนกันหมดวาที่ตอนนั้นเมื่อถึงฤดูแลงแหงผาก คนเดินทาง
หาน้ํากินไมได ฉันขี่มาไปตั้งแตเชาจนสาย ออกจะหิว เหลียวหาคนพวกหาบอาหารก็ตามไมทัน ถึง
บานชาวนาแหงหนึ่ง มีพวกชาวบานพากันออกมานั่งคอยรับและมีแกใจหาสํารับกับขาวตั้งเรียงไวที่
หนาบาน เตรียมเลี้ยงพวกฉันที่จะผานไป ฉันลงจากมาไปปราศรัย แลวเปดฝาชีสํารับดู เห็นเขาหุง
ขาวแดงแตเปนขาวใหมในปนั้นมาเลี้ยงกับปลาแหงปใหมนั้นเหมือนกัน นอกจากนั้นมีกับขาวอยาง
อื่นอีกสองสามสิ่งซึ่งไมนากิน แตเห็นขาวใหมกับปลาแหงก็อยากกินดวยกําลังหิว เลยหยุดพักกิน
ขาวที่ชาวบานเลี้ยง อรอยพิลึก ยังไมลืมจนบัดนี้...”
ที่มา: กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี หนา 65 (สํานักพิมพดอกหญา 2543)

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ที่กลาวมาขางตนนั้นลวนเปนเรื่องของการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่มีตามธรรมชาติ
เปนสําคัญ ในสวนของการจัดการสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นหรือสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั้น อาจ
แบงออกไดสองระดับคือ การจัดการในสวนขององคพระมหากษัตริย กับการจัดการของไพรฟาทั่วไป
ทั้งนี้สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่ยังคงเหลือตกทอดเปนมรดกของแผนดินมาจนถึงปจจุบันนี้ที่สําคัญมีอยู
สองอยางคือ วังกับวัด โดยวังและวัดที่สรางโดยพระมหากษัตริยนั้นนอกจากจะถูกสรางอยางพิเศษ
เพื่อบงบอกถึงพระราชสถานะที่เหนือผูใดในแผนดินแลว ยังเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความมั่งคั่ง
อุด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรที่ มี ใ นแผ นดิ นที่ ถูก แปรรู ปนํ า มาสร า งเป น ความวิจิ ต รพิศ ดารใหกั บ
ศิลปกรรมของวังและวัดหลวง
ยิ่งมีการสรางที่ใหญโตโออามากเทาใด ก็ยิ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จของอํานาจในการจัดการดึงเอาทรัพยากรจากผูคนในแผนดิน หรือจากหัวเมืองประเทศ
ราชมาใหกับเมืองหลวงไดมากเทานั้น และยังเปนการตอกย้ําใหเห็นความจริงที่วา ผูม อี าํ นาจจัดการ
กับทรัพยากรที่คนทั่วไปหามาไดนั้นแทจริงแลวก็คือพระมหากษัตริย สําหรับวัดในแตละชุมชน
ซึ่งไพรฟาผูมีจิตศรัทธาไดรวมใจกันสรางขึ้นนั้น ในเบื้องตนก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็น ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนสิ่งที่ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมานานชา วัดจะเปนสิ่งซึ่งบอกอายุของ
ชุมชนหนึ่งๆ ถาชุมชนไหนราง วัดก็รางตามไปดวย ดวยเหตุนี้ วัดจึงมีความสําคัญในฐานะเปน
ศูนยกลางของชุมชนทั้งในทางกายภาพ และทางจิตใจ แมวัดราษฎรจะไมไดแสดงออกซึ่งความวิจิตร
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พิศดารในลักษณะเดียวกับวัดหลวง แตก็แสดงใหเห็นการจัดสรรทรัพยากรโดยชุมชนเพื่อนํามาสราง
ศูนยกลางแหงความศรัทธารวมกัน และแมกาลเวลาจะผานเลยจนชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง หรือราง
ไป แตวัดที่ถูกสรางขึ้นมานั้นก็ยังเปนหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และยังสะทอนใหเห็นฐานะ
ความเปนอยูของชุมชนในอดีตที่ผานมาได
สุขภาพกายและใจ
สภาพบานเมืองในอดีตดังกลาวมาแลวทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ
เกี่ยว กับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคุณภาพสังคมแลว อีกเรื่องหนึ่งที่ควร
กลาวถึงคือเรื่องคุณภาพกายและใจ โดยในขณะที่สุขภาพกายของผูคนที่มีอยูในยุคสมัยนั้นตองเผชิญ
โรคภัยไขเจ็บตามยถากรรม เกิดโรคระบาดบอยครั้งโดยเฉพาะอหิวาตและทรพิษ(ฝดาษ) ถึงแมจะมี
หมอชวยรักษาบางแตก็เปนเพียงหมอพื้นบาน รักษากันดวยยาสมุนไพร น้ําสะอาดก็ไมไดมีใชกัน
ตองอาศัยน้ําฝน น้ําคลอง เมื่อเกิดโรคระบาดครั้งหนึ่ง ผูคนจึงลมปวยและตายกันเปนจํานวนมาก
บางครั้ ง ไม เ ว น แม แ ต พ ระเจ า แผ น ดิ น เองที่ ต อ งทรงเผชิ ญ กั บ โรคระบาดร า ยแรงจนถึ ง กั บ ต อ ง
สิ้นพระชนม สุขอนามัยของผูคนในยุคสมัยนั้นจึงแทบจะไมตองพูดถึง เพราะแมแตเรื่องพื้นฐานเชน
การขับถาย ก็ไมไดมีการจัดการแบบถูกสุขลักษณะ การมีหองสวมใชเพิ่งจะเริ่มมีกันในสมัยรัชกาลที่
5 นี้เทานั้น แตก็ไมไดแพรหลายไปทั่วในหมูประชาชนทั่วไป คุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยจึงเลวราย
กวายุคปจจุบันอยางเทียบกันไมได (ดูกรอบที่ 1.9) อยางไรก็ตามเมื่อหันไปดูที่สุขภาพใจของคนใน
สมัยนั้นแลว นั บวา คอนข างดีกวา สุขภาพกาย เนื่อง จากประเทศไทยมีพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติซึ่งชวยทําใหการปกครองเปนไปไดงาย เพราะคนทุกคนมีการยอมรับสถานภาพของตน
คือ คนเกิดมาไมเทากัน แตเปนคนดีได รวมทั้งสามารถมีอนาคตที่ดีไดดวย คนทั่วไปมีความเชือ่ ตาม
คติพุทธศาสนาวาแตละคนมีกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และความเชื่อในพระปญญาตรัสรูขององค
พระสัมมาสัมพุทธเจา ความเชื่อเหลานี้ทําใหคนประพฤติตนเปนคนดี ประกอบกับในระบบสังคม
สมัยโบราณนั้น วัดกับอาณาจักรจะไมกาวกายกัน วัดจึงเปนที่พึ่งทางจิตใจของคนทั่วไปไดเปน
อยางมาก
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กรอบที่ 1.9
“...เมื่อคืนนี้นอนหลับยาก เพราะเมื่อยเต็มที พอรุงเชา แมงวันมาตอมจนเหลือทน เห็นวา
จะขืนสูไปไมไหว หนีลงไปนอนขางลาง จะขอใหสงบอึงพอใหหลับไมสงบได จนกินยานอนแลวยัง
กระชากปอดตับเอาสะดุงร่ําไปเกือบเปนบา ตองกรี๊ดใหญจึงหลับได ตื่นเกือบ 5 โมงเชา นึกโคลง
ตั้งแตแมลงวันตอมจนเกือบหลับลงบท...โคลงวาดังนี้
เสือสีหมีแรดชาง

สับมัน ก็ดี

เสียงโหเสียงปนพลัน

หลบลี้

เหลือแหลแตแมลงวัน

ตอมเมื่อ นอนนา

ยิ่งไลยิ่งจูจี้

เจาะจิ้มเจียนบอ ฯ

...”

ที่มา: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ, เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู เลม 1 หนา 156

กลาวโดยสรุปแลว สภาพชีวิตและความเปนอยูของคนธรรมดาสามัญชนโดยทั่วไปในสมัย
ก อ นนั้ น แท จ ริ ง แล ว ล ว นเต็ ม ไปด ว ยอุ ป สรรคความทุ ก ข ย าก แม จ ะเป น ความจริ ง ที่
ทรัพยากรธรรมชาติจะอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอมไมไดเต็มไปดวยมลภาวะเปนพิษอยางในสมัย
ปจจุบัน แตนั่นก็เนื่องมาจากจํานวนประชากรที่มีอยูนอย ถึงแมผูคนจะไดพึ่งพิงธรรมชาติรอบตัวเปน
อยางสูงเพื่อการยังชีพ (live off the land) มีชีวิตความเปนอยูที่เปนอิสระจากระบบเงินตรา แตชีวิตก็
ดํ า เนิ น ไปด ว ยความยากลํ า บากเพราะไม ไ ด มี อุ ป กรณ อํ า นวยความสะดวกเช น ในป จ จุ บั น การ
คมนาคมขนสง ก็ลํ า บาก เต็ ม ไปด วยอั น ตรายมากมายทั้ ง จากสั ต ว ปา โรคภั ย ไขเ จ็บ เป น ชีวิ ต ที่
ปราศจากความมั่นคงปลอดภัย และแมวาผูคนจะไมไดเผชิญกับปญหาการแยงชิงทรัพยากรดังที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน แตพวกเขาก็ไมสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมากมายนั้นไดอยางเต็มที่ เพราะ
นอกจากจะตองเผชิญกับขอจํากัดดานเครื่องมืออุปกรณตางๆแลว ยังตองเผชิญกับภัยสงคราม การ
ถูกเกณฑแรงงานสําหรับชนชั้นปกครองอีกดวย ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ในสมัยนั้นแม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ะถู ก นํ า มาใช ม ากเท า ไร หรื อ สภาพแวดล อ มจะถู ก ทํ า ลายลงไปเท า ไร
ความสามารถในการฟนตัวกลับคืนสูสภาพเดิมก็ยังเปนไปไดโดยงาย (ดูรูปที่ 1.1 ประกอบ) ใน
อดีตการจัดการสิ่งแวดลอมในสวนของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จึงเปนการดําเนินการดวยตัวสิ่งแวดลอมเองเปนสําคัญ ในขณะที่การจัดการกับทรัพยากรที่
แสวงหามาไดนั้นดําเนิน การโดยคน โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชั้นปกครองผูมีอํานาจในสังคม
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รูปที่ 1.1 ขอจํากัดของการใชทรัพยากรธรรมชาติในอดีต
ขอจํากัดของการใชทรัพยากรธรรมชาติในอดีต
ธรรมชาติ

คน

ทรัพยากรธรรมชาติ
ยังมีอยูอ ยางอุดม
สมบูรณ

มีจํานวนนอย

ธรรมชาติยังเต็มไปดวย
อันตราย สัตวปาชุกชุม
และภัยธรรมชาติ

อายุขัยเฉลี่ยสั้น

ความยากลําบากของ
การคมนาคม

ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจสังคม
อํานาจเบ็ดเสร็จของ
พระมหากษัตริย
และราชภัย

ระบบการเกณฑ
แรงงาน
และ ระบบสวย
เศรษฐกิจแบบยัง

ปจจัยสี่ขึ้นอยูกับธรรมชาติ

โรคภัยไขเจ็บชุกชุม

การขาดแคลน
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
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การจัดการสิ่งแวดลอมในปจจุบัน: ใครคือผูจัดการ?

การนับเอาป พ.ศ. 2500 เปนจุดแบงของชวงอดีตกับปจจุบันของการจัดการสิ่งแวดลอมนั้น
เนื่องดวยเปนระยะเวลาที่ประเทศเขาสูรูปแบบการพัฒนาแบบใหม คือเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยการวางแผน ซึ่งสงผลตอรูปแบบการบริหารจัดการประเทศอยางมากมาย แมวาตาม
ความเปนจริงแลว ประเทศไทยไดเริ่มมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงที่ผูกโยง
ประเทศเขากับกระแสโลกก็ตาม แตในชวงระยะกอนหนาหรือภายหลังป พ.ศ. 2500 เพียงเล็กนอย
นั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดสงผลใหรูปแบบการจัดการทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไปจากยุคกอน
หนานั้นอยางเห็นไดชัดเจน และเปนเหมือนจุดเริ่มตนที่ทําใหการจัดการทรัพยากรของประเทศ
ดําเนินมาในรูปแบบที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้
ในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขามามีสวนสําคัญเปนอยางมากใน
การพัฒนาประเทศของไทย นอกจากเงินกูยืมเพื่อนํามาใชสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งการทํา
ถนน 11 ขุ ด เจาะบ อ น้ํ า บาดาลแล ว ด ว ยข อ จํ า กั ด ของบุ ค คลากรผู มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญ
ภายในประเทศ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงตองอาศัยความชวยเหลือจาก
ผูเชี่ยวชาญของอเมริกา แมจะเขามาภายใตสังกัดองคกรโลกบาลเชน ธนาคารโลกหรือ World Bank
ก็ตาม รัฐบาลไทยในสมัยนั้นโดยจอมพลสฤษฏ ธนะรัชต จึงมุงพัฒนาประเทศโดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดังกลาวเปน ‘พิมพเขียว’ ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่เปนไปตามระบบทุนนิยม มี
การผลิ ต เพื่ อ ทดแทนการนํ า เข า แล ว ต อ มาก็ มุ ง เน น การส ง ออก ซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห มี ก ารนํ า เอา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศออกมาใชจํานวนมหาศาล
ในภาวะเรงรัดพัฒนาประเทศดังกลาว จอมพลสฤษฏไดพยายามดึงเอาบุคคลากรผูมีความรู
ความสามารถเพื่อเขามาชวยกันพัฒนาบานเมืองเปนจํานวนมากซึ่งก็นับเปนขอดีที่เปนคุณประโยชน
แกประเทศในเวลานั้น อยางไรก็ตาม ในสวนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีขอผิดพลาด
ในการดําเนินการที่สําคัญมากสองประการของรัฐบาลจอมพลสฤษฎซึ่งกอใหเกิดปญหาตอเนื่อง
ยาวนานมาจนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได คือ
ประการที่หนึ่ง การบังคับใหมีการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติอยางเรงรัด โดยจอมพล
สฤษฎไดมีคําสั่งใหกรมปาไมดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่ง
นั บ เป น เรื่ อ งยากลํ า บากมากที่ จ ะทํ า ให แ ล ว เสร็ จ อย า งมี คุ ณ ภาพภายในระยะเวลาที่ จํ า กั ด
นอกจากนั้ น เครื่ อ งไม เ ครื่ อ งมื อ ก็ ยั ง มี ไ ม พ ร อ มอี ก ด ว ย การดํ า เนิ น การดั ง กล า วนี้ ก ลายมาเป น
รากเหงาของปญหาที่วา คนบุกรุกพื้นที่ปา 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 การยกเลิกดังกลาวกอใหเกิดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อ
เอามาเปนที่ดินสวนบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาขอมูลจากตารางที่ 2.1 ก็จะพบวาพื้นที่ปาไมมีการลดลง
อยางตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. 2522 ในขณะที่เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรและเนื้อที่ไมไดจําแนก
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามที่ดินที่ถูกบุกรุกนั้นกลับถูกครองครองโดยผูมีอิทธิพลหรือผูมีอํานาจในสังคม
เปนสวนใหญ ปจจุบันมีคนเพียงประมาณรอยละ 10 ที่ครอบครองที่ดินเกินรอยไรขึ้นไป บางรายมี
มากนับพันนับหมื่นไร ในขณะที่คนไทยที่เหลืออีกประมาณรอยละ 90 นั้นถือครองที่ดินเฉลี่ยแลวคน
ละไมถึง 1 ไร แสดงใหเห็นวาที่ดินสวนใหญตกอยูในมือของคนกลุมนอย
ตารางที่ 2.1 ลักษณะการถือครองที่ดินในประเทศไทย
พ.ศ.
2522
2524
2526
2528
2530
2532
2534
2536
2538
2540
2542
2544

1

เนื้อที่ทั้งหมด
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888
320,696,888

2

เนื้อที่ปาไม
106,392,982
100,582,425
96,267,366
93,158,274
91,294,152
89,635,625
85,436,284
83,450,623
82,178,161
81,441,164
80,610,219
100,638,200

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
117,602,875
121,293,839
124,230,250
128,603,472
131,202,622
131,831,185
133,076,188
131,270,893
132,478,570
131,107,608
131,341,384
131,059,974

หนวย : ไร
เนื้อที่ไมไดจําแนก
96,701,031
98,820,624
100,199,272
98,935,142
98,200,114
99,230,078
102,184,416
105,975,372
106,040,157
108,148,116
108,745,285
88,998,714

ที่มา: จากขอมูลที่รวบรวมโดยกรมเศรษฐกิจการเกษตร
1. กรมแผนที่ทหาร 2. กรมปาไม
หมายเหตุ: เนื่องจากขอมูลการวัดพื้นที่ปาไมตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมามีการเปลี่ยนแปลงมาตราสวนการ
แปลขอมูลดาวเทียมจาก 1:250,000 เปน 1:50,000 ซึ่งมีผลทําใหพื้นที่ปาไมในป พ.ศ. 2542 กับป
พ.ศ. 2544 แตกตางกันคอนขางมาก

จากนโยบายในสมัยจอมพลสฤษฎขางตน แสดงใหเห็นวารัฐบาลในชวงแรกเริ่มของการ
พัฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมนั้น คอ นข า งให ค วามสํา คั ญ กั บการจั ด การ
ทรัพยากรที่ดินและปามากกวาทรัพยากรอื่นๆ และยังแสดงใหเห็นวาปญหาที่เกิดจากการจัดการ
ทรัพยากรทั้งสองชนิดดังกลาวดําเนินมาถึงจุดที่ไมสามารถปลอยใหเปนไปตามกลไกธรรมชาติหรือ
ระบบการจัดการแบบเดิมที่รัฐไทยเคยปลอยใหเปนมาตลอดได จึงจําตองเรงใหมีการดําเนินการ
จัดการใหมอยางเรงดวนดังกลาว
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ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
ในปจจุบันพื้นที่ปาไมก็ยังคงลดจํานวนลงอยางตอเนื่องแมวาจะมีการประกาศปดปาแลวก็
ตาม แตดวยความจําเปนในการบริโภคไมภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันทําใหเราจําเปนตอง
นําเขาไมและผลิตภัณฑจากไมจากตางประเทศปละมากกวา 6 หมื่นลานบาท โดยเฉพาะเยื่อไมเพื่อ
ทํากระดาษ นอกจากนั้นก็เปนไมที่นํามาทําเครื่องใชเฟอรนิเจอรตางๆ กระนั้นก็ตามเรายังสามารถ
ทํากําไรจากการสงออกผลิตภัณฑที่แปรรูปจากไมเหลานี้ไดอยู สําหรับแนวคิดที่มีการรณรงคกัน
อยางมากเกี่ยวกับปาชุมชนนั้น นาจะเปนนโยบายอันหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการทําลายปาได รวมทั้ง
สอดคลองกับกระแสที่ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดวย
พรอมๆกับการลดลงของพื้นที่ปาไม จํานวนสัตวปาก็ลดนอยลงไปดวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงกอนหนาป พ.ศ. 2500 แลว ประเทศไทยมีสัตวปาอยูอยางอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะสัตวที่หา
ยากในปจจุบันเชน ชางแกลบ แรด กระซู เปนตน อยางไรก็ตามสถานการณภายหลังจากมีการ
กําหนดเขตอุทยานแหงชาติขึ้นแลว แนวโนมการลดลงของสัตวปาก็มีทิศทางที่ดีขึ้น
การจัดการทรัพยากรดิน
ในสวนของการจัดการเกี่ยวกับที่ดินในตอนนี้นั้นยังไมดีขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปที่ดินที่
นับวันยิ่งกอใหเกิดประเด็นคําถามวาเปนการแกปญหาที่ถูกจุดจริงหรือไม และสามารถชวยแกปญ
 หา
เรื่องที่ดินของเมืองไทยไดอยางแทจริงเพียงใด ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิรูปที่ดินนั้นมีจุดมุงหมายที่จะ
แกปญหาใหกับผูไรที่ดินทํากิน แตเราตองยอมรับวาประเทศเรามีที่ดินจํากัด (หรือกลาวใหจําเพาะ
ลงไปวา มีที่ดินที่เหมาะสําหรับทําการเกษตรจํากัด) ในขณะที่คนยังอยูในภาคเกษตรมากเกินไป
และการผลิตก็ไรประสิทธิภาพเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการผลิตขาวที่นับเปนเวลาหลาย
ทศวรรษมาแล ว ที่ ผ ลผลิ ต ข า วต อ ไร ข องชาวนาไทยยั ง คงอยู ใ นระดั บ ค อ นข า งคงที่ ห รื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปนอยมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกันในกลุมประเทศผูผลิตขาวที่สําคัญ (ตารางที่ 2.2)
จะเห็นไดวาไทยมีผลผลิตขาวตอไรต่ําที่สุด แมแตอินเดียและบราซิลซึ่งในป พ.ศ. 2525 มีผลผลิตตอ
ไรต่ํากวาไทย หรือ บังคลาเทศ เวียดนาม บราซิลซึ่งในปเดียวกันนั้นมีผลผลิตตอไรมากกวาไทยไม
มากนัก แตพอมาในป พ.ศ. 2547 ทั้ง 5 ประเทศลวนมีผลผลิตตอไรสูงกวาไทยเปนจํานวนมาก
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาในชวงระยะเวลา
ดังกลาว ทั้งๆที่รัฐบาลไดทุมเงินงบประมาณในปๆหนึ่งนับหมื่นลานบาทใหกับทางกรมวิชาการ
เกษตรในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ดั ง นั้ น รู ป แบบการพั ฒ นาการเกษตรที่ ค วรต อ ง
ดํา เนิน การสํา หรั บ ประเทศไทยในตอนนี้ คือ การพยายามดึง คนออกจากภาคเกษตร แล ว
พั ฒ นาให ก ารผลิ ต ในภาคนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะการใช เ ทคโนโลยี เ พิ่ ม
ผลผลิตทางการเกษตร
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ตารางที่ 2.2 ผลผลิตขาวตอไรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในชวงระหวางป พ.ศ. 2525 2547
ประเทศ
รวมทั้งโลก
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
บังคลาเทศ
เวียดนาม
ไทย1/
พมา
ฟลิปปนส
บราซิล
ญี่ปุน

2525 2528 2531
478
526
538
782
840
845
296
377
408
598
631
658
322
355
377
397
445
475
302
330
343
504
504
465
382
428
423
259
303
317
910
996
942

ผลผลิตตอไร (กก.)
2534 2537 2540 2543 2546 2547
561
590
615
623
616
636
902
933 1,013
998
970 1,016
418
471
466
481
474
468
695
695
730
708
726
723
428
408
443
536
578
551
498
570
602
680
741
768
361
376
381
420
432
424
462
507
498
533
593
613
452
456
469
492
548
568
368
380
415 1,072
518
573
937 1,083 1,027
487
936 1,105

ที่มา: องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
หมายเหตุ: 1/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นอกจากนั้นแลว ปญหาการปฏิรูปที่ดินที่ผานมามักจะไมประสบความสําเร็จเนื่องจากผูมี
อํานาจในการตัดสินใจมักจะเปนผูที่ครอบครองที่ดินอยูเปนจํานวนมากประการหนึ่ง และที่สําคัญอีก
ประ การหนึ่งก็คือ การปฏิรูปที่ดินมักมุงเรื่องการจัดสรรพื้นที่เปนหลัก ทั้งๆที่ควรมุงที่เรื่องความอยู
ดีกินดีมากอน ดังนั้นจึงเกิดปญหาวาที่ดินที่จัดสรรไปนั้นไมใชที่ดินที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูก
หรือบางแหงก็เหมาะที่จะใชเพื่อการอื่นที่สรางผลไดเชิงเศรษฐกิจมากกวานําไปใชเพื่อการเกษตร
ความพยายามในการแกไขปญหาที่ดินในตอนนี้นั้น มีการดําเนินการโดยการออกโฉนดโดย
อาศัยเทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) กําหนดพิกัดบนภาพถายออรโธสีในมาตรา
สวน 1:4,000 และระบบภาพถายจากดาวเทียมซึ่งชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิม เทคโนโลยีดังกลาวนี้ยังจะชวยลดการบุกรุกพื้นที่ปาลงไปได สวนความเหลื่อมล้ําใน
สังคมอันเนื่องมา จากปญหาที่ดินนั้น คงตองใชมาตรการทางดานภาษีมาชวยแกไข
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ทรัพยากรเหมืองแร
ในสวนของทรัพยากรเหมืองแรนั้น ในอดีตเราเคยมีดีบุกเปนแรสําคัญที่สงออกทํารายไดให
ประเทศเปนจํานวนมหาศาล แตปจจุบันไดรอยหรอลงไปมากแลว อีกทั้งการทําเหมืองแรอื่นๆก็มี
ปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมามากมาย ที่เปนปญหาเมื่อไมนานมานี้คือ การผลิตกระแสไฟฟาจาก
ลิกไนตที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ที่ทําใหชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ใกลเคียงมีอาการของโรค
ทางเดิ น หายใจอั น เนื่ อ งมาจากก า ซซั ล เฟอร ไ ดอ อ กไซด (SO2) การทํ า เหมื อ งแร ต ะกั่ ว ที่ มี ก าร
ปนเปอนลงสูแหลงน้ํา ที่หวย คลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี การทํา เหมืองแรสังกะสีที่ อํา เภอแมสอด
จังหวัดตาก ที่มีสารแคดเมียมปะปนลงไปแหลงน้ําแมตาวและในพื้นที่เพาะปลูกขาวของเกษตรกร
ทําใหขาวมีสารแคดเมียมปนเปอนและเปนสาเหตุใหผูบริโภคเขาไปสะสมในรางกายนั้นมีอาการไต
วาย การทําเหมืองหินที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรีก็กอใหเกิดมลพิษจําพวกฝุนในอากาศเปน
จํานวนมาก การทําบอเกลือในภาคอีสานนั้นก็มีปญหาเรื่องดินเค็ม ดินถลม และหลุมยุบตามมา
และที่คาดวาจะกอใหเกิดปญหามากยิ่งกวาหากมีการดําเนินการจริงในภาคอีสานคือ โครงการ
เหมืองโปแตชที่นอกจากปญหาดินเค็มและหลุมยุบเปนพื้นที่กวางแลว อาจสงผลใหเกิดการปลิว
กระจายของฝุนเกลือไปในอากาศมากกวาการทําบอเกลือทั่วไปอีกดวย
การที่ประเทศของเรามีทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรนี้นับวาเปนขอดี แตเมื่อมีการบริหาร
จัดการที่ไมดี โดยปลอยใหเปนไปตามยถากรรม ก็ยอมกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมาดัง
ตัวอยางที่ไดกลาวไปแลวนี้ และทําใหรัฐตองตามไปจัดการ ซึ่งบางแหงที่มีปญหาเรื่องฝุนมากก็ตองมี
การสั่งใหปดเหมืองหรือใชวิธีพรมน้ํา แตบางแหงนอกจากจะตองเขาไปดําเนินการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการดําเนินงานของเหมืองแลว รัฐยังตองใชเงินจํานวนมหาศาลนับรอยลานบาทเพื่อเขาไป
ฟนฟูแกไขและชด เชยใหกับผูไดรับความเดือดรอน เชน กรณีเหมืองแรสังกะสีที่แมสอด หรือเหมือง
แรตะกั่วที่กาญจนบุรี นอกจากนี้ เรื่องของทรัพยากรแรที่ควรคํานึงถึงอีกประการคือ เหมืองแรเปน
ฐานทรัพยากรของประเทศ ควรมีการสงวนรักษาและใชประโยชนเพื่อคนไทยเปนการเฉพาะ ไมวา จะ
เปนน้ํามัน ถานหิน แรธาตุตางๆทั้งหมด ดังนั้นแลวควรตองยกเลิกระบบสัมปทานที่ใหชาวตางชาติ
มาดําเนินการเพราะจะชวยใหคนไทยไดรับผลประโยชนจากทรัพยากรในแผนดินอยางเต็มที่และ
สามารถสงวนรักษาไวใหอนุชนรุนหลังไดใชประโยชนดวย
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ทรัพยากรน้ํา
นอกจากดิน ปาไม และแรธาตุแลว ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังทวีความรุนแรงของปญหา
มากขึ้นทุกๆวันในตอนนี้คือ ทรัพยากรน้ํา ทั้งเรื่องน้ําทวม น้ําแลง และน้ําเนา
ในกรณีของน้ําทวมนั้น ตามธรรมชาติของลําน้ําแลวจะมีพื้นที่สองขางลําน้ําที่เรียกวาพื้นที่
น้ําทวมถึง (flood plain) เมื่อมีฝนตกลงมามากน้ําก็จะลนตลิ่งและทวมพื้นที่นี้เปนธรรมดา วิธีแกไข
ปญหาน้ําทวมที่งายที่สุดคือ ตองไมตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกลาว แตจากการขยายตัวของประชากรและ
ที่อยูอาศัย ทําใหผูคนเขาไปตั้งหลักแหลงในพื้นที่ที่น้ําทวมถึงเปนจํานวนมาก จึงเปนเหตุใหประสบ
ภัยน้ําทวมเปนประจํา แมวาที่ผานๆมาจะมีการเสนอวิธีการแกปญหาน้ําทวมและบางวิธีก็ไดรับการ
นําไปดําเนินการจริง เชน วิธีการทางวิศวกรรม โดยการสรางเขื่อนกันน้ําทวมซึ่งตองมีลักษณะเปน
เขื่อนแหงที่มีศักยภาพรองรับน้ําในภาวะน้ําหลากไดเปนจํานวนมาก หรือวิธีการสรางทางระบายน้ํา
ทวม (flood way) เพื่อระบายน้ําไปทางอื่นกอนที่จะทวมเมือง (เชน แกมลิง) หรือวิธีการทาง
กฎหมายเชน การจํากัดเขตการใชที่ดิน (zoning) โดยกําหนดใหพื้นที่ที่น้ําทวมถึงนั้นใหทําเปนที่
จอดรถหรือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือมีการออกเปนเทศบัญญัติหามกอสรางในเขตน้ําทวม
โดยงดการตอไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท เขาไปในพื้นที่บริเวณดังกลาวเพื่อจูงใจใหคนไปตั้งถิ่น
ฐานบริเวณอื่น แตวิธีการทางกฎหมายนี้นับวาเปนไปไดคอนขางยาก เพราะหลายเมืองมีการพัฒนา
ไปมากแลว
ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่น้ําทวมนี้อาจตองแกปญหาดวยตนเองโดยการสรางบานให
แข็งแรงและทนแรงน้ําได (flood proving house) เพราะหากรัฐตองเขามาชวยสรางเขื่อนกันน้ําทวม
ใหทุกแหงแลว ก็ตองสิ้นเปลืองงบประมาณอีกเปนจํานวนมหาศาล และในระยะยาวการสรางเขื่อน
กั้นสองขางแมน้ําเพื่อกันน้ําทวมนั้นก็อาจสรางปญหารุนแรงได เนื่องจากน้ําที่ไหลผานพัดพาตะกอน
มาดวย เวลาที่น้ําทวมก็มีการทับถมของตะกอนไปเรื่อยๆ เขื่อนที่สรางไวจึงตองมีการเพิ่มระดับความ
สูงตามจนในที่สุดก็มีผลใหทองน้ําซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนมีความสูงกวาพื้นที่ราบลุมน้ํา
หากวันใดเขื่อนเกิดพังทลายลง ก็มีโอกาสเกิดอุทกภัยครั้งรายแรงได
อีกวิธีการหนึ่งที่อาจใชไดคือวิธีการทางเศรษฐศาสตรโดยใหประชาชนที่อยูในพื้นที่เหลานี้
ซื้อประกันรวมแลวรวมกันจายคาเบี้ยประกัน แตเนื่องจากเรื่องของจิตสาธารณะในหมูคนไทยยังมีไม
มากนักวิธีการสุดทายนี้อาจตองใชเวลาหากจะใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ปจจุบันนี้อาจกลาวไดวาไม
มีประเทศใดเลยที่ ส ามารถแก ปญ หาน้ํา ทวมไดจริงๆ แตกลั บตองใชเงินเป นจํ านวนมากในการ
แกปญหาในแตละครั้งที่ประสบอุทกภัย
สําหรับเรื่องน้ําแลงนั้น เราตองยอมรับความจริงที่วาพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีน้ําในปริมาณที่
ไมเทากัน ถาหากจําแนกการใชพื้นที่ใหไดกอนวา แตละแหงมีน้ําผิวดินและใตดินเปนอยางไรแลว
ภาวะน้ําแลงจะไมใชปญหาหลัก การจัดการน้ํามีความยากเพราะธรรมชาติของน้ําเองที่เปนสสารที่
ไมสามารถอัดหรือบีบใหเล็กลงจึงไมสามารถขนสงในแบบเดียวกับกาซได นอกจากนั้นแลวปญหา
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สําคัญยังอยูที่ผูตอง การใชน้ําแตละที่มีความยินดีจะจาย “คาน้ํา” เปนจํานวนเทาใดดวย เพราะ
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีความตองการใชน้ําอยูไมถึงรอยละ 5 ของปริมาณน้ําใชทั้งหมดของ
ประเทศและมีความยินดีที่จะจายคาน้ํา แตภาคเกษตรซึ่งเปนผูใชน้ํารายใหญและมีการใชน้ํามากถึง
รอยละ 90 นั้นสวนใหญไมมีเงินจาย
การดูแลจัดการเรื่องน้ํานั้นจําเปนตองดูแลกันทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพตั้งแตตนน้ํายัน
ทายน้ํา โดยในเชิงกายภาพนั้น ขณะนี้ตนน้ํามีการทําฝายแมวและเขื่อนเปนจํานวนมาก สิ่งกอสราง
ทั้ งสองประเภทนี้ เ ป นตั วกั ก ตะกอนไมใ ห ไ หลตามน้ํา ไปลงทะเลได ต ามปกติ ซึ่ง เดิม ทีนั้น หากมี
ตะกอนไปตกทับถมที่บริเวณปากอาว ปญหาการกัดเซาะชายฝงจะไมคอยมี แตเมื่อตะกอนถูกกักอยู
ในเขื่อน ทําใหปลายน้ําเกิดปญหาตะกอนนอยลงและเกิดการกัดเซาะชายฝงโดยคลื่นและกระแสน้ํา
ชายฝงตามมา
ในขณะที่ในเชิงชีวภาพนั้นนับวันคุณภาพของน้ําในแมน้ําก็มีปญหาความเสื่อมโทรมมากขึ้น
บางครั้งการแกปญหาในเชิงกายภาพก็อาจสงผลกระทบทางลบในเชิงชีวภาพได เชน กรณีการสราง
เขื่อนปากพนังที่ชวยปองกันน้ําทวมได แตไรนากลับขาดธาตุอาหาร และพันธุปลาในน้ํายังลดลงอีก
ดวย หรือกรณีเขื่อนบางปะกงที่ เมื่อตอนสรา งเสร็จ ใหมๆ นั้น ทํ าให น้ํา ตรงคลองจุกเฌอเนา เสีย
เพราะมีทั้งนากุงและฟารมหมูอยูทางตนน้ํา เมื่อมีการสรางเขื่อนทําใหน้ําไหลไมไดตามปกติ น้ําใน
คลองจึงเนาเสีย ในขณะที่ตรงทายน้ํานั้น ในเวลาน้ําลดก็เกิดปญหาตลิ่งพัง เพราะปริมาณน้ําไหลลง
มากกวาปกติ ตลิ่งจึงทรุดตัวลง (Rapid Drawdown) บานเรือนริมตลิ่งก็ทรุดตัวตาม ไดรับความ
เสียหายนับสิบหลัง ครั้นพอเวลาน้ําขึ้น น้ําก็ไมสามารถไหลยอนกลับเขาไปไดเพราะติดเขื่อนที่กั้นอยู
ดังนั้นจึงเกิดการเออทวมพื้นที่ทั้งสองฝง (Tide Reflection) นอกจากนั้นการกั้นแมน้ําของเขื่อนยังจะ
ทําใหน้ําหลังเขื่อนกลายเปนน้ําจืดเพราะไมมีน้ําทะเลไหลยอนกลับไปเจือใหกลายเปนน้ํากรอยได
เหมือนที่เคยเปนมา ซึ่งก็สงผลใหนากุงเสียหายตามมาอีก ในที่สุดก็ตองมีการเปดเขื่อนใหน้ําไหล
ตามปกติ เปนตน
ลุมน้ํา โดย
การจัดการน้ําของประเทศในตอนนี้ มีคณะกรรมการลุมน้ําทั้งหมด 29
องคประกอบคณะกรรมการลุมน้ําประกอบดวย ตัวแทนจากกรมชลประทาน ตัวแทนจากสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม นักวิชาการ ผูวาราชการจังหวัด และคนในพื้นที่ แมวาจะยังมีปญหาใน
เรื่องของการจัดการกันอยูมาก แตก็เริ่มทําใหเห็นทิศทางการจัดการน้ําในประเทศเปนไปในแนวทาง
ที่ดีขึ้น
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ความลมเหลวของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปญหาความลมเหลวอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการดานทรัพยากรโดยรัฐนั้นเห็นได
ชัดเจนที่สุดจากตัวอยางการบริหารงานของรัฐในภาคเกษตร ซึ่งมีรูปแบบการทํางานที่ขาดบูรณา
การ ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ เกษตรกรโดยตรง เช น เมื่ อ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตรปลอยเงินใหเกษตรกรกู และกรมวิชาการเกษตรก็ใหความรูดานเทคโนโลยีการเพาะปลูก
ไปแลว แตเกษตรกรขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตรหรือพืชที่ปลูกถูกน้ําทวมตาย ดังนั้นเงินหรือ
เทคโนโลยีการผลิตที่ใหไปก็สูญเปลาเพราะไมสามารถทําการผลิตได หรือกรณีปญหาที่เกิดขึ้น
ซ้ําซากเปนประจําทุกปคือ การที่ผลผลิตลนตลาด ไมสามารถขายไดหมด การถูกกดราคา หรือการที่
รัฐจําตองเขาไปชวยรับซื้อในทายที่สุด เปนตน ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้แสดงใหเห็นกระบวนการวางแผน
ที่ไมไดดูทั้งระบบของภาครัฐ อาจกลาวไดวา ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตที่ไดเรียนรูประสบการณ
ความลมเหลวจากนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐมากที่สุด
สถานการณปญหาสิ่งแวดลอม
ในดานปญหาสิ่งแวดลอมนั้น นับตั้งแตประเทศไทยเขาสูยุคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจที่มีการเรงการผลิตสินคาสงออกเพื่อนํารายไดเขาสูประเทศนั้น ปญหาสิ่งแวดลอมก็ทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมที่มีการตรวจพบในชวงป พ.ศ. 2516 2517 นั้นเกิดมาจากอุตสาหกรรมน้ําตาลในลุมน้ําแมกลองซึ่งในขณะนั้นมีอยูประมาณ 18 โรง โดย
โรงงานน้ําตาลมีการระบายน้ําเสียลงไปยังแมน้ําโดยตรงทําใหแมน้ําแมกลองเกิดการเนาเสียทั้งสาย
ซึ่งก็มีการจัดการใหมีการบําบัดกันในระยะตอมา นอกจากแมน้ําแลวยังมีโรงงานอุตสาหกรรมแถบ
จังหวัดสมุทรปราการที่มีการปลอยน้ําเสียลงทะเลโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยนั้นมีการเนา
เสียเปนจุดๆ ซึ่งแมวาจะมีการบังคับใหทางโรงงานทําบอบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงทะเล แตก็ยังมี
บางโรงงานฝาฝนโดยแอบปลอยน้ําเสียลงทะเลโดยตรง
ในระยะตอมาเมื่อโรงงานมีการขยายตัวออกไปไกลจากพื้นที่ศูนยกลางของประเทศมากขึ้น
ปญหาสิ่งแวดลอมก็ติดตามไป ซึ่งก็ยังคงเปนแมน้ําอีกเชนเดียวกันที่ไดรับผลกระทบบอยครั้ง เชน
กรณีแมน้ําพองเนา สรางความเสียหายทั้งในเรื่องของกลิ่น และสิ่งมีชีวิตที่อยูในลําน้ํานั้น สาเหตุก็
เกิดจากโรงงานน้ําตาลอีกเชนเดียวกัน แมทางโรงงานจะมีบอบําบัดน้ําเสียแลวก็ตามแตเนื่องจากบอ
บําบัดแตกทําใหน้ําเสียทะลักลงไปในแมน้ําในป พ.ศ. 2535 ในตอนแรกที่ตกเปนขาวใหญทางหนา
หนังสือพิมพนั้นทางเจาของโรงงานเสนอจะชดใชคาเสียหายใหถึง 50 ลานบาท แตทายที่สุดเมื่อ
เรื่องเริ่มเงียบหาย เจาของโรงงานก็ไมไดมีการชดใชตามที่กลาวไวในตอนแรกโดยอางวาหาตัว
ผูเสียหายไมได ทั้งนี้เนื่องจากแมน้ําพองเปนแมน้ําที่ไหลทางเดียวเมื่อน้ําชวงหนึ่งเกิดเนาเสีย ใน
ที่สุดน้ําเสียเหลานั้นก็ไหลลงไปสูแมน้ําโขงเองตามธรรมชาติ แมน้ําพองก็กลับคืนสภาพเดิม ทําให
การฟองรองเอาผิดกับเจาของโรงงานไมสามารถทําได
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เกษตรกรรมกับสิ่งแวดลอม
ไมใชเพียงแคภาคอุตสาหกรรมเทานั้นที่สรางความเสียหายใหกับสิ่งแวดลอม พรอมๆกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ภาคเกษตรก็เปนอีกภาคการผลิตหนึ่งที่ทําลายสิ่งแวดลอมเชนกัน
เนื่องมา จากความพยายามในการที่จะผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดมากขึ้น ทําให
เกษตรกรมีการใชทั้งสารเคมีปราบศัตรูพืชและปุยในการเพาะปลูกเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อฝนชะลาง
สารเหลานี้ใหไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติก็ทําใหเกิดการเนาเสีย ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นในแมน้ําทาจีน
ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ถือวาเปนการเกิดการเนาเสียแบบหาจุดกําเนิดไมได (non-point-source) เพราะ
เปนการไหลลงสูแมน้ําของสารพิษจากหลายๆแหลงกําเนิด กรณีนี้จึงไมสามารถเอาผิดกับใครได
นอกจากระบุไดถึงสาเหตุเทานั้น และเนื่องจากแมน้ําทาจีนมีการไหลแบบขึ้นลง ไมไดไหลไปทาง
เดียวแบบแมน้ําพอง เพราะระดับน้ําในแม น้ําทาจีนนั้นอยูใกลเคียงระดับน้ําทะเล ทําใหตองใช
เวลานานกวาแมน้ําจะกลับมาดีไดดังเดิม

กรอบที่ 2.1: ความลมเหลวของโครงการอาวคุงกระเบน
“...โครงการตัวอยางของการจัดการพื้นที่ปาชายเลนแบบผสมผสานที่เปนที่รูจักกันดีใน
ภาคตะวันออกคือ โครงการพัฒนาอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ที่เริ่มตนตั้งแตป
พ.ศ. 2524 เพื่อแกปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน โดยทําการจัดสรรที่ดินปาเสื่อมโทรมใหกับผู
บุกรุกใหม และจัดระบบการใชที่ดินรวมทั้งการอนุรักษปาไมเพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
ชุมชนในบริเวณดังกลาวมีการใชทรัพยากรที่หลากหลาย อันไดแก การทําประมงชายฝง การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะกุงกุลาดํา การทํานา และการเพาะปลูกพืชยืนตน นอกจากนั้นยังมี
พื้นที่ปาชายเลน 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 แตสิ่งที่ขาดหายไปคือ เงื่อนไขสําคัญเกี่ยวกับคนและชุมชน ขอมูลจํานวนหนึ่งตาง
ชี้ใหเห็นวา ชุมชนผูทํานากุงในโครงการฯมีสภาพคลายชุมชนชั่วคราว เนื่องจากยังไมมีวิธีการ
จัดการใหชาวบานตกลงรวมกัน ในการแบงเขตการใชที่ดินและกรรมสิทธิ์ในการใชประโยชน…”
ที่มา: “ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรในภาคตะวันออก: การสํารวจองคความรู” โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
(2543) ใน “พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณในประเทศไทย” อานันท กาญจน
พันธุ บรรณาธิการ
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การแกไขปญหาน้ําเสีย
โดยพื้นฐานแลวการจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ําเสียนั้น สามารถทําไดในสองระดับคือ การบําบัด
ที่แ หล งกํ า เนิ ด ซึ่ ง ใชกั บ กรณี อ าคารพาณิ ช ยข นาดใหญ ทาวน เ ฮาส คอนโดมิ เนี ย ม และโรงงาน
อุตสาหกรรม ในขณะที่กรณีน้ําทิ้งจากบานเรือนทั่วไปนั้นอาศัยการบําบัดแบบรวม โดยมีการสราง
บอบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนขึ้นมา ที่ผานมาการบําบัดที่แหลงกําเนิดนั้นนับวาไดรับการนําไป
ปฏิบัติในระดับหนึ่ง ทําใหปญหาการปลอยน้ําทิ้งลงแมน้ําลําคลองลดลงไปไดบาง แตที่มีปญหา
คอนขางมากคือการสรางบอบําบัดสําหรับชุมชนเพราะที่สรางไปแลวประมาณ 87 แหงนั้น มีใชได
จริงไมถึง 30 แหงเทานั้น เพราะมีปญหาความโปรงใสของโครงการโดยเฉพาะกรณีลาสุดที่บอบําบัด
น้ําเสียที่คลองดาน และปญหาในเชิงเทคนิค เชน การออกแบบโดยนํามาตรฐานน้ําเสียของอเมริกา
ซึ่งมีความสกปรกสูงกวาน้ําเสียของชุมชนไทยมากมาใชเปนเกณฑ ทําใหการดําเนินการบําบัดไม
สําเร็จ การออกแบบบอเพื่อตอบสนองตอปริมาณน้ําเสียในอีก 25 ปขางหนา และการไมมีระบบทอ
รวบรวมน้ําเสีย เปนตน แทจริงแลววิธีการในการแกปญหาน้ําเสียจากครัวเรือนที่ถูกจุดที่สุดคือ การ
ที่ทุกๆบานมีบอบําบัดน้ําเสียของตนเอง
ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันอื่นอีกที่กอปญหามลพิษในน้ํา ดังเชนการทําเหมืองแรที่นับวัน
ยิ่งมีผูไดรับความเสียหายออกมาเรียกรองการชดเชยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผานมารัฐมีการดําเนินการ
สนองตอบตอการกอมลพิษตางๆเหลานี้โดยการออกกฎหมายสิ่งแวดลอม แตหลักการในกฎหมาย
หรือพระราช บัญญัติสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 คือ ‘Polluters pay principle.’ หรือ ‘ผูกอมลพิษเปนผู
จาย’ นั้นกลับไมไดรับการนํามาบังคับใชอยางแทจริง และในที่สุดรัฐก็ตองเปนผูจายคาชดเชยแก
ชาวบานผูไดรับความเสีย หาย คือใชหลัก ‘Government pays principle.’ ทั้งนั้น อยางไรก็ตาม
ลาสุดในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่ประชุม
ไดมีมติ ใ ห ก รมควบคุ มมลพิ ษ และกรมอุต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแรเปนผู ดํา เนิ น การ
เรียกรองคาเสียหายจาก 2 บริษัทที่กอ ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและประชาชนคือบริษัทเหมืองแร
ที่ทําตะกั่วปนเปอนลงไปในหวยคลิตี้ที่จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทเหมืองสังกะสีที่ทําสารแคดเมียม
ปนเปอนลงไปในหวยแมตาว จังหวัดตาก
อากาศเสียและขยะ
ปญหาด านสิ่งแวดลอมอื่นๆก็มีสภาพของปญหาและวิธีการจัดการที่ไมคอยแตกตางกั บ
ปญหาการปลอยน้ําเสียหรือการปนเปอนของสารพิษลงในแมน้ําลําคลองเทาไหรนัก กลาวคือ กรณี
ของอากาศเสียก็ยังคงเปนปญหาอยูโดยเฉพาะในเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ซึ่ง
สาเหตุหลักก็มาจากการเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงของรถ และฝุนละออง การแกปญหาที่ผานมา
โดยการรณรงคใหลดการใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือการรณรงคใหใชขนสงมวลชนเพิ่มมากขึ้น
นั้นก็ชวยไดเพียงในระดับหนึ่ง แตปริมาณรถบนทองถนนที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกๆปนั้นก็ยังทําใหปญหา
มลพิษในเมืองใหญไมสามารถแกไขใหลุลวงไปไดทั้งหมด
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สวนกรณีของขยะนั้นก็ยังคงเปนปญหาสําคัญที่มักเปนขาวอยูเสมอเมื่อชาวบานตอตานการ
สรางหลุมขยะในพื้นที่ตางๆ ทําใหตองมีการหาหลุมฝงที่อยูหางจากพื้นที่อยูอาศัยเปนระยะทางที่
ไกลมาก แตการลักลอบเอาไปทิ้งตามที่ตางๆก็ยังคงปรากฎเปนขาวอยูเปนประจํา ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้
สะทอนใหเห็นความลมเหลวของจัดการกับปญหา ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนทั่วไปยังไมคอยยอมที่จะ
จายคากําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ ในขณะที่ฝายองคการบริหารสวนทองถิ่นเองก็ไมตองการเก็บ
คาใชจายดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เพราะผูบริหารองคการบริหาร
สวนทองถิ่นกลัวจะไมไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในสมัยหนาหากมีการบังคับใหจายคากําจัด
ขยะในอัตราที่ควรจะเปน
แนวทางการจัดการขยะที่ดําเนินกันอยูในตอนนี้นั้น มีทั้งภาคเอกชนเองที่มีโรงงานรับซื้อ
ขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ในขณะที่ภาครัฐก็มีการออกประกาศหามเผาขยะในที่โลงแจง แตก็ยังไมได
เปนการแกตรงจุดเทาใดนัก เพราะเมื่อไมใหมีการเผา แมจะมีประชาชนบางสวนคัดเลือกขยะนําไป
สงรีไซเคิล แตขยะทั่วๆไปก็ยังคงตองพึ่งวิธีการเดิมคือทิ้งใหเปนภาระขององคการบริหารสวนทองถิ่น
ซึ่งแมวาจะเปนหลัก การที่ดีก็ตาม แตการจัดการขององคการบริหารทองถิ่นโดยวิธีฝงกลบนั้น ความ
จริงแลวนาจะเปนแนวทางสุดทายที่ควรทํา เพราะระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมนั้นควรเริ่มตั้งแต
การที่แตละบานมีการคัดแยกขยะ ทั้งขยะที่ไมมีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมซึ่งไมมีปญหามากนักในการ
นําไปทิ้ง เชน กรวด หิน ดิน ทรายตางๆ และขยะจําพวกที่มีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีการ
แยกใหละเอียดอีกครั้ง เชน ขยะที่เนาเปอยไดจําพวกเศษอาหาร ใบไมใบหญา ก็ควรนําไปหมักทํา
ปุย ขยะที่ ส ามารถนํ า ไปรี ไ ซเคิ ล ได ก็ แ ยกสง ไปโรงงานรี ไ ซเคิ ล ขยะจํ า พวกกิ่ ง ไม แ หง ก็ ส ามารถ
นํามาใชทําเปนเชื้อเพลิงได สวนขยะที่เปนสารอันตรายอาจสงไปกําจัดโดยวิธีเผาโดยใชความรอน
สูง12 (incineration) เปนตน ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ องคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถที่จะ
รวมกันในการจัดการเรื่องขยะได ไมจําเปนที่ตางฝายตางแยกกันทํา เพราะบางวิธีการเชนการเผา
โดยใชความรอนสูงนั้นมีคาใชจายที่สูงมาก
มาตรการทางกฎหมายกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางสถานการณในอดีตกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันแลว เรา
จะเห็นไดวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีการดําเนินงานที่เปนระบบ
มากกวาในอดีตอยางเห็นไดอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากการตรามาตราตางๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เปน
การเฉพาะบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ เชน ในมาตรา 46, 56, 79, 84 และ 290 เปนตน ทั้งนี้
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ทุ ก ฉบั บ มั ก จะมี อ งค ป ระกอบหลั ก ที่
เหมือนกันระบุไวดังตอไปนี้
12

ลักษณะการเผาขยะอาจแบงไดเปนสองประเภทคือ การเผาในที่โลง (open burning) ซึ่งเปนการเผาที่ใชอ็อกซิเจนชวย กับการ
เผาแบบ incineration ซึ่งเปนการเผาที่ใชความรอนสูงหรือในบรรยากาศอื่นเพื่อกําจัดสารพิษ แลวจึงคอยกําจัดกากขยะนี้อีกครั้ง
ในตอนทาย วิธีการเผาแบบหลังนี้มีราคาที่สูงกวาวิธีการแรกมาก
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1. นิยามทรัพยากร เจาพนักงาน คณะกรรมการ และกิจกรรมหรือลักษณะหนาที่/งาน ฯลฯ
2. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานรัฐ
3. กําหนดวิธีการในการบริหารจัดการ การใชประโยชนและการหารายไดจากทรัพยากร
นั้นๆ
4. กําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ หรือบุคคลที่เขาไปใชประโยชน
โดยที่ไมใชเจาหนาที่รัฐ
เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระโดยภาพรวมของของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจุบันตั้งแตขอ 1 ถึง 4 แลวจะพบวา รัฐกําหนดใหทรัพยากรในประเทศที่มี
ทั้งหมดนั้นเปนของรัฐ จัดการและใชประโยชนโดยรัฐ คําถามพื้นฐานที่สําคัญคือ แลวประชาชน
ทั่วไปซึ่งเปนเจาของประเทศรวมกันและตางก็รวมกันเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติ 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 นี้เปนฉบับแรกที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
ไมเฉพาะเพียงมาตรา 79 เทานั้น ในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 นี้ยังมีอีก 4 มาตราที่
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเป ด โอกาสให ป ระชาชนทั่ ว ไปได เ ข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือ
มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประ
เพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 56 สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะมี ส ว นร ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชนในการบํ า รุ ง รั ก ษา และได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 84 รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้าํ
เพื่อ เกษตรกรรมใหเ กษตรกรอยา งทั่ วถึง และรัก ษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต และ
การตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตร และรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
มาตรา 290 เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ที่อยูในเขตพื้นที่
2. การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
3. การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
ขอสังเกตเมื่อเปรียบเทียบ 3 มาตราที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมโดยตรงคือ มาตรา 46, 56
และ 290 (สําหรับมาตรา 84 นั้นเปนเรื่องการเกษตรโดยตรง แตก็มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะในเรื่องของดินและน้ํา) กับมาตรา 79 ก็คือ ในมาตรา 79 นั้นถือเปนแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ) สามารถนําไปใชไดทันที ในขณะที่อีก 3 มาตรานั้นยัง
ไมสามารถนําไปใชไดทันที ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตองออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
เพื่อมาใชบังคับอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตามนับตั้งแตประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อป พ.ศ. 2540
จนถึงบัดนี้ก็ลวงเลยมาได 8 ปแลว ยังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกหลายสิบมาตราตาม
ออกมา ยังผลใหเกิดความขัดแยงกันระหวางขาราชการกับประชาชน โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของ
อํานาจหรือการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ในขณะที่คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งฝายขาราชการถือเอาเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายนั้น
ตีความประเด็นเรื่องการจัดการวา ในเมื่อยังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกมารองรับใน
มาตราใด มาตรานั้นยังไมบังคับใช อํานาจในการจัดการก็คงยังอยูกับขาราชการอยูนั่นเอง ซึ่งก็
หมายความวาประชาชนยังไมสามารถมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรไดอยา งแทจ ริงหรือมี
อํานาจในการจัดการเทาที่ฝายขาราชการเห็นสมควรเทานั้น
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกลับมองวาการตีความเชนนั้นไมนาจะถูกตอง
ดวยเหตุผลสองประการคือ ประการแรก รัฐมีหนาที่สงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชนใน
การปกครองประเทศ ประการที่สอง ถึงแมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะยังไมออกมาใชบังคับ
แตผูใชกฎหมายตองอนุวัตใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป
พ.ศ. 2540 นั้นมีเจตนารมณใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศ แมจะยังไมมี
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กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ออกมาใช บั ง คั บ ประชาชนก็ ส ามารถมี ส ว นร ว มในการจั ด การ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได การตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนดังกลาวนี้
สอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนจึงยึดเอาการตีความของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนวาเปนการตีความที่ถูกตองเหมาะสมแลว
การที่ฝายขาราชการยังยืนยันยึดเอาการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วาอํานาจ
ยังคงอยูกับกรมกองตางๆอยู แมวาในตอนนี้จะมีการถายโอนอํานาจการบริหารจัดการไปใหกับ
ทองถิ่นบางแลว แตก็ยังเปนการใหอํานาจในลักษณะของการใหชวยดูแลรักษา ไมไดใหอํานาจ
ในสวนของการใชประโยชน จึงทําใหการตอสูเรียกรองสิทธิของชาวบานยังคงดําเนินอยูตอไป
การมีสวนรวมของประชาชน
จากปญหาในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และ
กระแสการเรียกรองของภาคประชาชนที่เกิดขึ้น แสดงใหเห็นวาการจะจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความ
ลงตัวไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ซึ่งมีอยูดวยกันถึง 5 ระดับคือ
1. การบอกใหรู (inform) เชน เมื่อจะมีการสรางถนน หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยรัฐ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะแจงใหกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆรับทราบซึ่งโดยสวนใหญรัฐจะ
ดําเนินการเปนปกติอยูแลว
2. การรับฟงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ (public hearing) เชน เมื่อจะมีการตัด
ถนน หรือสรางเขื่อนก็เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็น
ดังกลาว ซึ่งรัฐบาลก็เคยมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2539 เรื่อง
ประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ แตเนื่องจากการทําประชาพิจารณทําให
เกิดความขัดแยงและกลายเปนการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงของฝายที่เห็นดวยกับฝายที่
คัดคาน ระเบียบดัง กลาวจึงไดถูกระงับใช จนกระทั่งลาสุดรัฐบาลไดมีการออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาอีก
ครั้ง13 แสดงใหเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของการที่ประชาชนจะไดมีสวนรวมในการพิจารณา
โครงการตางๆของรัฐซึ่งอาจมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นนั้นๆ

13

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2548 ซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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3. การให มี ตั ว แทนประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาโครงการ
(representation) แม วาจะยังไมมีกฎหมายออกมารองรับในขณะนี้ แตรัฐก็ยอมใหมี
ตัวแทนประชาชนเขา มามีสวนรวมในการพิจ ารณาโครงการเป นเรื่องๆไป เชน การ
ประเมินราคาที่ดิน การจัดการลุมน้ํา เปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ คณะกรรมการที่มี
ตั วแทนประชาชนเข า มามี สว นร ว มเหล า นี้ โดยเฉพาะคณะกรรมการลุ มน้ํ า นั้ น เมื่ อ
เสนอแนะความคิ ด เห็ น ใดๆไปให กั บ รั ฐ แล ว รั ฐ ก็ มิ ไ ด นํ า เอาข อ คิ ด เห็ น ซึ่ ง เป น ความ
ตองการของประชาชนนั้นไปปฏิบัติ เพราะรัฐมีแนว ปฏิบัติของตัวเองในการดําเนินงาน
อยูแลว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมี ‘คําตอบ’ อยูในใจแลววาจะทําอะไร อยางไร ขอเสนอ
อื่นใดจึงไมไดรับความสนใจเทาที่ควร
4. การใหอํานาจการตัดสินใจอยูกับประชาชน (referendum)
หรือใหเปนไปตาม
‘ประชามติ’ ซึ่งโดยความเปนจริงแลวในรัฐธรรมนูญมาตรา 214 ก็ไดระบุไวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้วา “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจ
ปรึ ก ษาประธาน สภาผู แ ทนราษฎรและประธานวุ ฒิ ส ภาเพื่ อ ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได...” แตเนื่องจาก “...การออกเสียงประชามติตาม
มาตรานี้ ใ ห มี ผ ลเป น เพี ย งการให คํ า ปรึ ก ษาแก ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งนั้ น ” และ
“หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชา มติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ” ดังนั้น ที่ผานมารัฐบาลจึงไมไดใหความสําคัญและไม
นําพาใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง
5. การใหประชาชนเปนผูจัดการดวยตนเอง (management by the people) เชน กรณี
ของการทําเหมืองฝายในภาคเหนือ ซึ่งการที่รัฐปลอยใหโครงการดังกลาวนี้จัดการไดโดย
ชาวบานเองก็เนื่องมาจากวาเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม หากโครงการอื่นๆของรัฐที่ไมไดเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตดั้งเดิม รัฐก็คงอํานาจในการจัดการทั้งหมดอยูนั่นเอง อยางไรก็ตามโครงการที่
ใหประชาชนเปนผูจัดการดวยตนเองดังเชนเหมืองฝายนี้ นับวันศักยภาพในการจัดการก็
ยิ่งจํากัด เพราะจํานวนคนที่มากขึ้น ความขัดแยงมีมากขึ้น และที่สําคัญคือการผลักความ
รับผิดชอบไปใหรัฐจัดการ14 ทําใหความเปนเจาของรวมที่เคยมีหายไป ระบบการจัดการ
เหมืองฝายที่เคยเขมแข็งจึงออนกําลังลง

14

ในรัฐธรรมนูญมาตรา 84 ระบุไววา “รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร และรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร”
(ตัวเนนโดยผูเขียนบทความ)
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เนื่องจากเรื่องของการมีสวนรวมมีอยูดวยกันหลายระดับ ฝายรัฐบาลเองนั้นยอมใหการมี
สวนรวมอยางแทจริง (คือมีกฎหมายหรือระเบียบการออกมารองรับ) เพียงในขอ (1) และ (2)
เทานั้น สวนขอ (3) ถึง (5) นั้นรัฐบาลยอมตกลงใหเกิดขึ้นเปนกรณีๆไป ดังนั้นแลวประเด็นการมี
สวนรวมจึงเปนเรื่องละเอียดออนและมีความยาก ตองคอยๆทําความตกลงรวมกันระหวางรัฐกับ
ประชาชน เพราะการที่เจาหนาที่รัฐจะยังคงยื้ออํานาจการจัดการไวยอมเปนไปไมไดแลว จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการคลายอํานาจนั้น เพราะประชาชนทั่วไปมีการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น รูจักสิทธิและ
หนาที่ของตนเพิ่มขึ้น การรับรูขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นก็มีงบประมาณในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองแลว ประกอบกับการรับรู
เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูคนทั่วไปโดยเฉพาะในคนรุนใหมก็เกิดขึ้นอยาง
จริงจัง ดังนั้นแลว การจัดการเรื่องนี้โดยคนในทองถิ่นเองอยางแทจริงจึงเปนเรื่องที่จะตองเกิดขึ้นใน
ไมชา
หนวยงานดานสิ่งแวดลอม
หนวยงานหรือองคกรสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันในที่นี้จะเนนที่ การพิจารณากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนหนวยงาน
ใหมที่ตั้งขึ้นมารับมือกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ สวนกองทุนสิ่งแวดลอมและคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาตินั้นจะพิจารณาเฉพาะประ เด็นที่เปนปญหาในตอนทาย
(ก) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นถือเปนหนึ่งในความพยายามของ
รัฐที่จะเขาไปจัดการเรื่องนี้อยางเปนระบบมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต โดยรวมเอาการจัดทรัพยากร
แตละอยางที่เคยกระจายไปอยูตางกระทรวง (เชน ปาไมอยูกับกรมปาไมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
แร แ ละน้ํ า บาดาลอยู กั บ กรมทรั พ ยากรธรณี ใ นสั ง กั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เป น ต น ) มาไว ที่
กระทรวงเดีย วกั น แม วา จะเป น ความพยายามที่มีจุด มุ ง หมายใหเกิ ด การจัด การที่ดี ขึ้นและโดย
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
ความเขาใจที่ไม ตรงกันอันนําไปสูแนวทางปฏิบัติที่ไมสอดคลองกันได เชน คําวา ‘สัตวปา’ นั้น
ครอบคลุมความหมายมากนอยแคไหน อยางไร รวมความไปถึงนกและปลาดวยใชหรือไมอยางไร
หากมีการเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือปลากัดจะถือวามีสัตวปาไวในครอบครองหรือไมอยางไร หรือ คํา
วา ‘ดิน’ ซึ่งดูเหมือนเปนคําธรรมดาสามัญนั้น แตละฝายก็เขาใจไมตรงกัน ยกตัวอยางเชน ถาไป
ถามเกษตรกรก็อาจไดคําตอบวา ดินคือสารธรรมชาติที่ใชเพาะปลูกพืช ในขณะที่วิศวกรอาจให
นิยามวา ดินเปนสารธรรมชาติที่ขุดไดดวยเครื่องจักร แตนักธรณีวิทยาอาจเพียงกลาววาดินเปน
เพียงสารผสมที่เกิดจากการรวมตัวกันของแรธาตุ เปนตน ดังนั้นเวลารางกฎหมายจึงตองมีการให
นิยามอยางชัดเจนและใหเปนที่เขาใจกันของทุกฝาย มิเชนนั้นก็จะเกิดปญหาตามมาได เพราะอยาง
กรณีของดินนี้โดยทั่วไปการขุดดินและทรายจากที่ดินของตัวเองเพื่อเอาไปขายนั้นไมตองขอประทาน
บัตร15เหมือนกับขุดหินแร (ในขณะที่การขุดทรายจากที่สาธารณะนั้นตองขออนุญาต) ดังนั้นถายึด
เอานิยามของดินตามนิยามของนักธรณีวิทยาซึ่งถือวาดินเกิดจากการรวมตัวกันของแร ดินที่จะขุด
อาจตองขออนุญาตเพราะถือเปนแรชนิดหนึ่ง แตถาถือเอาตามนิยามของเกษตรแลวก็สามารถขุดไป
ขายไดเลยเพราะเปนเพียงสารที่ใชเพราะปลูกพืชเทานั้น ดังนี้เปนตน
(ข) กองทุนสิง่ แวดลอม
สําหรับกองทุนสิ่งแวดลอมนั้น ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 253516 ไดมีการระบุเรื่องนี้ไวในหมวด 2 ตั้งแตมาตรา 22 ถึง 31 อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาการใชจายของกองทุนในมาตรา 23 (กรอบที่ 2.2) แลวจะพบวาการใชเงินจากกองทุน
สิ่งแวดลอมใหความสําคัญกับการใชเพื่อกิจกรรมบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย และของเสียเปนสําคัญ
ไมไดมีกลาวถึงการจะนําเงินนั้นไปใชเพื่อกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งๆที่โดยความ
เปนจริงแลวเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายที่มีในตอนนั้นวา
ไมไดคํานึงถึงประเด็นการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือยังไมไดเห็นถึงความจําเปนดังกลาว
การจะตีความกฎหมายนี้ใหครอบคลุมไปถึงเรื่องดังกลาวจึงเปนเรื่องยาก อยางไรก็ตามในขณะนี้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยู

15

หนังสือสําคัญที่ออกใหตามกฎหมายวาดวยแร เพื่อทําเหมืองแรภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น (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) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
อีกหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องสิ่งแวดลอมโดยตรงที่ควรกลาวถึงคือ คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รวมทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆที่มีสวน
เกี่ยวของอีก 8 กระทรวงเปนกรรมการโดยตําแหนง แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาเมื่อมีประชุมซึ่ง
ปกติมีขึ้นประมาณเดือนละครั้งนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการฯอีก 6 – 7 คนจะไมเคยเขา
รวมประชุมเลย จะมีก็เพียงรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้เทานั้นที่เขารวมเปนประธานและรอง
ประธานการประชุ ม แทนนายกรั ฐ มนตรี ดั ง นั้ น แม ว า บรรดาผู แ ทนรั ฐ มนตรี ต า งๆ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะเขารวมประชุมกันเปนจํานวนมาก
แตในเมื่อขาราชการฝายการเมืองไมไดเล็งเห็นความสําคัญก็ทําใหเรื่องสิ่งแวดลอมไมไดรับการดูแล
แกไขและ/หรือใหความสําคัญในระดับชาติเทาที่ควร
กรอบที่ 2.2
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535
หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดลอม: มาตรา 23 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
1. ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย
2. ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย
ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจนั้น
3. ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศ
เสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอื่นใด เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัด
มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมหรื อ การดํ า เนิ น กิ จ การของตนเองหรื อ บุ ค คลนั้ น เป น ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตาม
พระราชบัญญัตินี้
4. เป น เงิ น ช ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น กิ จ การใดๆที่ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรม
การสิ่งแวดลอมแหงชาติ
5. เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
ที่มา: พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายที่
เกี่ยวของ จัดพิมพโดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, สํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
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งบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บงบประมาณสํ า หรั บ การดู แ ลจั ด การสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับดังตารางที่ 2.3 จะพบวางบประมาณดานนี้ลดลงนับตั้งแต
ป พ.ศ. 2546 แมวาในระยะถัดมาคือป พ.ศ. 2548 และ 2549 จะเพิ่มจํานวนขึ้นแตก็ยังนอยกวา
ป 2546 ถึงประมาณ 2,000 ลานบาท นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแลว งบประมาณที่ไดทั้งหมด
ของกระทรวงยังมีจํานวนนอยกวาของบางกรมอีกดวย เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรม
ชลประทาน เปนตน ดังนั้นเมื่อมองจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐ อาจกลาวไดวารัฐไมไดให
ความสําคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่ควร ทําใหปญหาพื้นฐาน เชน การ
กําหนดแนวพื้นที่ปา การอนุรักษสัตวปา การควบคุมมลพิษ เปนตน ไมไดรับการอนุรักษและดูแล
แกไขตามขนาดของปญหา เปรียบเทียบไดกับการใชเทียนไขหุงขาวซึ่งไมมีวันสุกได
วิธีการแกไขปรับปรุงคือ
1. ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการโดยใหทองถิ่นเปนผูดําเนินการและใหสวนกลางเปนผูกํากับ
(regulator) และใหความชวยเหลือ (facilitator)
2. เพิ่มงบประมาณในสวนของ การดูแลระบบนิเวศ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และการควบคุมมลพิษใหพอเพียง

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ
งบประมาณของบางหนวยราชการ
หนวย: ลานบาท
หนวยงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(กรมควบคุมมลพิษ)
(กรมปาไม)
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมชลประทาน

2546
18,244.1
264.8
708.2
28,651.7
13.962.7
28,798.6

ปงบประมาณ
2547
2548
14,975.8 16,150.2
380.8
471.1
922.6
961.5
31,318.7 42,788.1
13.696.7 17,762.1
27,932.6 27,659.8

2549
16,267.2
491.4
1,777.2
39,053.1
18,886.1
28,640.9

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: กรมที่อยูในเครื่องหมายวงเล็บคือ กรมที่สังกัดอยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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นับจากอดีตที่การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดลอมในประเทศไทยถูกปลอยให
ธรรมชาติเปนตัวควบคุม จัดการ อนุรักษฟนฟูตัวเองเปนสําคัญ เมื่อประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้น มี
ความตองการใชทรัพยากร และเปนผูกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรอบตัวสูงขึ้น สงผลให
ธรรมชาติเพียงลําพังไมสามารถที่จะฟนตัวไดทันเพื่อสนองตอบความตองการดังกลาวได จึงจําเปนที่
คนจะตองเปนผูเขาไปชวยจัดการทั้งการใชประโยชนและบํารุงรักษา แตที่ผานๆมาจะเห็นไดวา ทัง้ ๆที่
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเปนเรื่องที่ใหญเกินกวากําลังของผูใดผูหนึ่งจะ
ควบคุมดูแลได ผูมีอํานาจในการดูแลจัดการกลับเปนเพียงคนกลุมหนึ่งซึ่งถือเปนตัวแทนของรัฐ
เท า นั้ น และด ว ยเหตุ ว า ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมาระบบการจั ด การโดยรั ฐ นั้ น มี ช อ งโหว เ กิ ด ขึ้ น
มากมาย ทิศทางการเคลื่อนไหวของขบวนการตางๆในสังคมเพื่อใหภาคประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการจึงเกิดขึ้นอยางตอ เนื่องมาตลอดและเปนตัวกระตุนอยางสําคัญใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับป พ.ศ.2540 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมดังมาตราตางๆที่ไดกลาวไปแลว
ข า งต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ยอมรั บ กั น แล ว ว า เรื่ อ งของการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดลอ มใหลงตั ว นั้นตอ งเปดโอกาสใหป ระชาชนไดเข า มามี สวนรว ม แมวา การยอมรับ
ดังกลาวในขณะนี้นั้นจะเปนเพียงการยอมรับแตเพียงในหลักการเทานั้นก็ตาม

3.

มองการจัดการสิ่งแวดลอมในอนาคต: เมื่อประเด็นสิ่งแวดลอมคือเรื่อง
ของทุกคน

สิ่งสําคัญในการพัฒนาบานเมืองคือการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ซึ่งสําหรับการจัดการ
สิ่งแวดลอมนี้เปาหมายรวมระดับชาติก็คือ การที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คุณภาพสิ่งแวดลอมดี
ขึ้น และฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ไมลดนอยลง (แตมีการเปลี่ย นสภาพไปได) ทั้ งนี้ เมื่ อกลา วถึ ง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น นั้ น หมายความถึ ง การที่ ป ระชากรอยู ดี มี สุ ข สุ ข ภาพดี ขึ้ น รายได เ พิ่ ม ขึ้ น มี
การศึ กษาสู งขึ้น ได รับบริ การต างๆดีขึ้น มีบทบาทในสังคม มีศี ลธรรมคุณธรรมประจําใจ และ
ครอบครัวมีสุข ในขณะที่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นก็ตองมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในทุกระดับ
เมื่อมองปจจัยสําคัญที่สุดที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการคือคนแลว จะ
พบวาปจจุบัน พรอมๆกับที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกและชวยแกปญหา
ตางๆในการดํารงชีวิตของผูคนไดรับการพัฒนา คนไทยก็ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการรับรู
ขอมู ลข า วสารจากสื่อ หลากหลายประเภทมากขึ้น คนไทยจึ ง ได รั บรู ข อมู ลด า นสิ่ง แวดล อมมาก
กวาเดิมและเปนที่เชื่อไดวาคนทั่วไปมีการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีตอการ
ดํ า รงชี วิ ต มากกว า ในอดี ต ดั ง จะเห็ น ได จ ากการเคลื่ อ นไหวในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด- ลอมตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติในหลายตอหลายครั้ง และ
มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้น การเคลื่อน ไหวที่เกิดขึ้นนี้ยังครอบคลุมไปถึงความพยายามในการเขาไป
กํากับตรวจสอบการทํางานของภาครัฐใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพิ่ม

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

36

มากขึ้นอีกดวย ดังนั้นแลวทิศทางของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
โดยภาพรวมแลวจึงมีแนวโนมไปในทางที่ดี
สิ่งที่ภาครัฐจักตองรีบดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
คือการเรงออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตราตางๆที่ไดกลาวไปแลวในตอนทายๆของ
ตอนที่ 2 เพื่อมาใชบังคับ ซึ่งจะชวยเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐตองมีการบริหารงานที่เปนบูรณาการเพิ่มมากขึ้น โดยตอง
คํานึงถึงหลักของการบูรณาการใน 5 ประเด็นสําคัญคือ
1. ตองมีแผนบูรณาการ ไมใชมีทิศทางการดําเนินงานไปคนละดาน
2. ตองมีระบบบังคับบัญชาที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น
3. ตองมีงบประมาณเพียงพอและมีการบริหารจัดการที่ดี มีที่มาที่ไปวาเงินงบประมาณมา
จากไหนและจะใชไปอยางไร
4. ตองมีเครื่องมือเครื่องไมอยางพอเพียงและเหมาะสมเพื่อมารองรับการทํางาน
5. ตองมีบุคลากรที่จะทํางานดวยความรวมมือกัน ไมใชตางคนตางทํา
นอกจากนั้นการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองมี
แผนที่ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Strategic Map) ซึ่งเปนกระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับนโยบายลงมาจนถึงแผนและโครงการโดยจะตองมีการพิจารณา
1.
2.
3.
4.

ที่มาของนโยบาย แผนงาน โครงการ
ลักษณะของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย
เปาหมายของนโยบาย แผนงาน โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
และกิจกรรมที่มีอยูแลว
5. เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 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. ความเสี่ยงและวิธีจัดการ
14. จริยธรรมและความเปนธรรมในสังคม
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รัฐจําเปนตองดูกรอบใหญใหชัดกอนจะดําเนินการใดๆ เพราะมิเชนนั้นก็จะเกิดปญหาขึ้น ที่
ผานๆมา รัฐยังขาดการมองภาพรวม มีแตใชอํานาจรัฐเขาไปจัดการ ทั้งๆที่การพิจารณาที่เหมาะสม
นั้นตองดูศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น ดูความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี ความคุมคาเงิน และที่สําคัญที่สุดคือการใชกําลังสติปญญาพิจารณานโยบาย แผนงาน
โครงการใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีผลกระทบนอยที่สุดอยางชัดเจนกอนตัดสินใจ
ในสวนของเทคโนโลยีที่จะเขามามีผลอยางสําคัญตอการจัดการสิ่งแวดลอมในอนาคตอันใกล
นี้คือ เทคโนโลยีพืช GMO และนาโนเทคโนโลยี โดยเฉพาะพืช GMO นั้น เราตองยอมรับวาทุกวันนี้
คนในประเทศของเรายังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความวาความตองการดานอาหารก็เพิ่มขึ้นตามเชนกัน
เราจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองจับตาเฝาดูประเด็นเรื่องพืช GMO ดวยใจที่เปนกลาง มองดูทั้งโทษและ
คุณประโยชนใหชัดเจน เราจะปฏิเสธไปเลยก็คงจะไมไดเพราะอาจทําใหเราเสียโอกาสและตลาด แต
เราจะรับอยางเดียวก็ไมควรอีกเพราะอันตรายที่อาจมีตอสุขภาพและระบบนิเวศนั้นยังเปนที่กังขาอยู
นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมที่คอนขางชัดเจนวาพลังงานจะเปนปญหาสําคัญระดับโลกเพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ แมวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะชวยทําใหสามารถผลิตพลังงานทดแทน
เพื่อมาเสริมกับพลังงานน้ํามันซึ่งเปนพลังงานหลักในการผลิตและการบริโภคในขณะนี้ แตก็ยังมี
ขอจํากัดอีกหลายประการที่ยังตองปรับปรุง ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตอง (1) เรงรัดการสํารวจ
พลังงานในประเทศในทุกรูปแบบโดยพยายามที่จะตองดําเนินการดวยตนเอง (2) ริเริ่มการใช
นโยบายพลังงานสมดุลคือเนนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหประเทศใชพลังงาน
ไม ม ากเกิ น ไปกว า ที่ ใ ช กั น อยู ใ นขณะนี้ แม ว า ประชากรของประเทศจะเพิ่ ม มากขึ้ น ก็ ต าม (3)
พิจารณาการใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา ทั้งนี้คําถามสําคัญในขณะนี้ไมไดอยูที่วา
เราจํ า เป น ที่ จ ะต อ งสร า งหรื อ ไมส ร า งโรงไฟฟ า นิ ว เคลี ย ร แต อ ยู ที่ ว า เรามี อ งค ค วามรู ม าก
เพียงพอแคไหนในเรื่องนี้ตางหาก เพราะถาหากมีการยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแลวยอมจะมีทั้งฝาย
สนั บ สนุ น และฝ า ยคั ด ค า นเป น ธรรมดา จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ทั้ ง ข อ มู ล และเหตุ ผ ลที่ จ ะ
สนับสนุนโครงการวาหากจะสรางจะจัดการกับปญหาตางๆโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยอยางไร
หรือหากไมสรางแลวจะตองใชพลังงานใดมาทดแทนหรือจะตองจายราคาพลังงานสูงขึ้นอีกเทาไหร
คําถามสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอนาคตคือ “ผูใดเปนผู
ไดรับประโยชนจากการจัดการนั้น?” เพราะหากเปนการจัดการที่คนสวนใหญจะไดรับประโยชนจาก
การจัดการและกอใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม รัฐก็จําเปนที่จะตองเรงรีบดําเนินการ เชน การ
แกปญหาสิ่งแวดลอมโดยการบังคับใชหลักผูกอมลพิษเปนผูจายคาชดเชย (Polluter pays principle.)
การจัดการดานที่ดินที่ควรที่จะตองใชภาษีเขามากํากับเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง และยังจะชวยลดชองวางระหวางคนมั่งมีกับคนยากจน การพัฒนาแหลง
น้ําในขณะนี้นั้น ยังเปนการพัฒนาที่เอื้อประโยชนใหกับกลุมนายทุนเปนจํานวนมาก แมวานายทุน
จะนําน้ํานั้นไปใชอยางมีประ สิทธิภาพก็ตาม แตในเมื่อพวกเขาเปนฝายไดประโยชนในขณะที่รัฐใช
เงินภาษีของทุกๆคนไปลงทุน พวกเขาจึงตองจายคาตอบแทนนั้นคืนใหแกรัฐดวย ไมใชรัฐตองลงทุน
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ใหเปลาในทุกกรณีหรือมองเพียงวาบุคคลนั้นนําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพเพียงเทานั้น รัฐ
ตองทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคมโดยแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวาใครคือผูไดประโยชน
ใครเสียผลประโยชน และที่สําคัญคือผูไดรับผลประโยชนมีการชดเชยใหกับผูเสียประโยชน
อยางเหมาะสม เพียงพอหรือไม เพียงใด
สําหรับรัฐเองแลว บทเรียนดานการจัดการสิ่งแวดลอมในอดีตที่ผานมานาจะชวยใหมองเห็น
แนวทางการจัดการที่เหมาะสม ประกอบกับการที่หลายภาคสวนไดเฝาจับตาการทํางานของรัฐเพิ่ม
มากขึ้ นด วยแล ว ในที่สุด ย อมนําไปสูทางออกของการจัด การที่ดีได ในขณะที่ฝา ยประชาชนเอง
นอกจากการตระหนักรับรูในปญหาสิ่งแวดลอมแลว การใหความรวมมือกันโดยเริ่มตั้งแตหนวยเล็กๆ
อยางครัวเรือนเชน มีการกําจัดไขมันจากการประกอบอาหารอยางถูกตองแทนการทิ้งใหไหลไปตาม
ทอระบายน้ําเสีย หรือการที่ในหมูบานหนึ่งๆจะใชพื้นที่ชุมน้ําเปนที่บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพ
โดยใชพืชจําพวกธูปฤาษี จอก แหน ก็จะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมไดมาก

4.

บทสรุป

สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ความสงบสุ ข มาสู สั ง คมส ว นรวม หรื อ ทุ ก คนได มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี นั้ น
นอกจากจะตองประกอบไปดวย การมีอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยที่เหมาะสม มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต มี
การศึกษาที่ดี มีครอบครัวมีสุข มีงานที่ดีเปนที่พอใจ มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี มี
ศีลธรรมและจริยธรรมประจําใจ และมีสิทธิเทาเทียมกันแลว การมีสภาพแวดลอมที่ดีและสะอาดก็
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
บทความนี้ไดแสดงใหเห็นพัฒนาการของการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ซึ่งทําใหประเด็นความจําเปนสองประการดวยกันคือ คนกับสิ่งแวดลอมนั้นอยูในภาวะ
ที่ขาดกันไมได ตองพึ่งพาอาศัยกันตลอด ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือ เมื่อคนมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น ความจําเปนในการดํารงชีวิตดวยการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางกติกาในการจัดการรวมกันทั้งการใชประโยชนและการอนุรักษฟนฟู
เพราะจะปลอยใหการจัดการเปนไปเองตามธรรมชาติ ผลลัพธอาจจะเปนสิ่งที่ทุกคนไมปรารถนา
เชน ปาหมดไป น้ําในแมน้ํา ลําคลองแห งผากในฤดู แลง สัต วปาสูญพันธุจํานวนมาก สัตวทะเล
นอยลงมาก ฯลฯ ธรรมชาติปรับตัวเองอยูเสมอแตผลของการปรับตัวเองของธรรมชาติอาจไมใชสิ่งที่
มนุษยปรารถนา
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ประเทศไทยไดผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแตการปลอยใหธรรมชาติ
จัดการเองเปนสวนใหญ โดยคนเขาไปยุงเกี่ยวในการจัดการเฉพาะในสวนที่เอามาใชประโยชนบาง
เทานั้น เมื่อคนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสงผลใหระบบสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองก็เพิ่มความ
ซับซอนมากขึ้นตามไปนั้น ก็ยังผลใหการจัดการสิ่งแวดลอมมีความยุงยากตามไปดวย เพราะเปนไป
ตามความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว ในขณะเดียวกันสิ่งแวดลอมก็
ถูกทําลายมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้หลายๆฝายก็ไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนที่จะตองมีวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นรวมทั้งเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกระแสสังคมในหลายๆรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้นาจะเปนสัญญาณที่ดีที่จะแสดงใหเห็นวา การจัดการสิ่งแวดลอมของไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
ตอไปในอนาคต
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