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1.

บทนํา

ความขัดแย งด านสิ่ งแวดลอมเปนเรื่ องที่ไดรับ การศึกษาอยา งกวา งขวางในหลากหลาย
สาขาวิชา เชน รัฐศาสตร สังคมศาสตร และสิ่งแวดลอมศึกษา (Beder, 1991; Doyle and Kello,
1995; Harding, 1998; Wynne, 1989) เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม
พบวามีหลายประการ เชน การพัฒนาที่มุงประสงคตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ
โดยละเลยถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ โครงการพัฒนา
ขนาดใหญ ที่ มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นไม เ พี ย งแต จ ะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทานั้นยังสงผลกระทบถึงระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (Tillet, 1999)
ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมไมไดกําเนิดในสุญญากาศแตเปนเวทีที่เปดโอกาสใหทุกภาค
สวนเขามามีบทบาทในพื้นที่ของความขัดแยง (Tillet, 1999) เชน นักธุรกิจกอสรางเขามามี
บทบาทสํ า คั ญ ในเวที ค วามขั ด แย ง เมื่ อ เห็ น ว า การคั ด ค า นโครงการพั ฒ นาที่ ส ง ผลกระทบต อ
สิ่ง แวดลอมของชุมชนท องถิ่ นอาจนําไปสูก ารยุติ โครงการ นัก การเมืองหรือขา ราชการที่ไดรับ
ผลประโยชน จากนักธุรกิจ กอสรา งเข ามามีสวนรวมในความขัดแยงเพื่อผลักดันใหเกิดโครงการ
ดังกลาว องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมมีบทบาทสําคัญในการตอตานโครงการพัฒนาที่จะสงผล
1

2

รายงานการศึกษานี้เป นส วนหนึ่งของโครงการ “การมี สว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว. สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
ในขณะที่สื่อมวลชนเขามาเกี่ยวของในการรายงานขอเท็จจริงสูสาธารณชน อยางไรก็ตาม มิอาจ
ปฏิเสธไดวา สื่อมวลชนก็ เปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่คํา นึงถึงผลกําไรสูงสุดจากการประกอบการ
ดังนั้น การสนับสนุนดานงบประมาณจากภาคธุรกิจที่อยูเบื้องหลังโครงการพัฒนาในรูปของการซื้อ
พื้นที่เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธอาจโนมนาวใหสื่อมวลชนนําเสนอแตเฉพาะขอมูลดานบวก
ของโครงการ
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหวางกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอมนั้น
มักจะครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ คือ ขีดจํากัดในการอธิบายขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชน ขอบเขตของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ความรุนแรงของปญหา รวมทั้งใครจะไดรับผลกระทบ
นอกจากนี้ ประเด็นปญหายังรวมไปถึงความแตกตางของความคิด การไมยอมรับขอคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ อยางไรก็ตาม ในหลายกรณีพบวา ความเห็นของผูเชี่ยวชาญอาจกอใหเกิดประเด็น
ความขัดแยงใหมได ไมแตเฉพาะความขัดแยงระหวางผูเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันเทานั้น อาจมี
ความขั ด แย ง ระหว า งผู เ ชี่ ย วชาญกั บ ชุม ชน โดยมี ส าเหตุ ที่สํ า คั ญ คื อ การที่ นัก วิ ช าการไม ใ ห
1988;
ความสําคัญกับขอคิดเห็นชาวบานโดยอางวาคนเหลานี้ขาดความรู (Freudenberg,
Hisschemoller and Midden, 1989) ในขณะที่มีนักวิชาการอีกหลายทานใหความเห็นวา การให
ความเคารพตอองคความรูของทองถิ่น นอกจากจะลดอุณหภูมิของความขัดแยงแลวยังเปนโอกาส
สําคัญของผูเชี่ยวชาญในการที่จะเรียนรูวายังขาดขอมูลสําคัญอะไรบางหรือยังมีขอมูลใดที่มีความ
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดจากความเปนจริง (Harding, 1998; Roll-Hansen, 1994; Webler,
1995; Wynne, 1989)
การมีสวนรวมของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการลด
ปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ปญหาที่สําคัญคือ ผูมีอํานาจในการตัดสินใจที่
จะดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มักไมใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของประชาชน เนื่องจากกระบวนการดังกลาวมักใชระยะเวลานาน รวมทั้งงบประมาณเปน
จํานวนมาก การเพิกเฉยตอเสียงเรียกรองของประชาชนที่ตองการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจก็
เปนอีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถกระตุนใหเกิดความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมได
เนื่องจากความแตกตางและหลากหลายของสาเหตุและกลุมตาง ๆ ที่เขามามีสวนสําคัญใน
ปญหาความขัดแยง ดังนั้น การแกไขปญหาจึงตองครอบคลุมทั้งทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเมือง นักวิชาการหลายทานเสนอที่จะใชวิธีการไกล
เกลี่ยคนกลางในการแกไขปญหา (Bingham, 1986; Claus, Gremler and Wiedemann, 1998;
Nicolini and Ocenasek, 1998; Renaud, 1998; Sigurdson, 1998) ในขณะที่บางทานกลับเห็น
วา การไกลเกลี่ยโดยคนกลางนั้นไมสามารถแกไขความขัดแยงที่มีความซับซอน ดังเชน ความ
ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมได (Burgess and Burgess, 1996)

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

3

นอกจากนี้ ความสําเร็จในการยุติขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมยังขึ้นอยูกับปจจัยทางการเมือง
และโครงสรางทางสังคม ตัวอยางเชน การยุติความขัดแยงในประเทศที่ปกครองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะบรรลุไดงาย เนื่องจากการสื่อสารระหวางรัฐกับประชาชนมิไดถูกปด
กั้นเสียทั้งหมด ดังเชนประเทศที่ปกครองดวยระบอบสังคมนิยมที่ชองทางในการสื่อสารระหวางรัฐ
กั บ ประชาชนนอกจากจะถู กปด กั้นแล ว ความคิด ต อตา นหรื อ การเคลื่อ นไหวที่แ สดงใหเห็นถึ ง
ความเห็นที่ตรงขามกับรัฐบาลอาจจะนําไปสูการจัดการอยางรุนแรงและเด็ดขาด (Hess, 1995)
ปญหาสําคัญก็คือความขัดแยงทางดานสิ่งแวดลอมมีแนวโนมที่จะรุนแรงในประเทศกําลัง
พัฒนา ซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากความยากจนที่ทําใหประชากรสวนใหญมองขามความเสื่อมโทรม
ดานสิ่งแวดลอม ในขณะที่รัฐบาลมุงแตความเจริญทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ ปญหาดังกลาวมี
ความสัมพันธซับซอนมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก การขาดเทคโนโลยี การขาดผูเชี่ยวชาญ ขอจํากัด
ทางเศรษฐกิจ และบทลงโทษที่บางเบา การขาดการมีสวนรวมและการขาดเครื่องมือในการแกไข
ปญหาความขัดแยง รวมทั้ง ปญหาสําคัญคือ การคอรัปชั่นที่เปนโรครายของประเทศกําลังพัฒนา
ทั้งหลาย (Deans, 1998; Garcia-Zamor, 1985; Henry, 1990; Hufschmidt et. al., 1983;
Ostrom, Schroder and Wynne, 1993; Shrum and Shenhav, 1995)

2.

การวิเคราะหความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม (Environmental Controversy
Approaches)

มีการศึกษาหาวิธีวิเคราะหปญหาความขัดแยงอยางมากมาย อาทิเชน การวิเคราะหหา
สาเหตุความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแวดวงของนักวิทยาศาสตร ในขณะที่นักวิเคราะหความขัดแยงบาง
กลุมก็ศึกษาเจาะลึกลงไปที่บุคคลหรือกลุมที่เขามาบทบาทในพื้นที่ความขัดแยง หรือศึกษาถึงวิธีที่จะ
ยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาปญหาความขัดแยงวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง บทความนี้ ขอนําเสนอวิธีการศึกษาความขัดแยงโดยจัดเปนกลุมใหญ ๆ 5 กลุมดวยกัน
คือ การวิเคราะหสาเหตุของความขัดแยง (Typology Approaches) การวิเคราะหวาทกรรมดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Discourse Approaches) การวิเคราะหความขัดแยงแบบสหวิทยาการ
(Interdisciplinary Approaches) การวิเคราะหระบบของความขัดแยง (System Approaches) และ
การวิเคราะหวิธีการยุติความขัดแยง (Controversy Resolution Approaches)
2.1. การวิเคราะหสาเหตุของความขัดแยง (Typology Approaches)
Sometimes it is useful to look at environment problems in terms of their
causes. (Frey, 2001, P. 4)
Nelkin (1995) ไดจําแนกสาเหตุความขัดแยงออกเปน 5 กลุม ดังนี้
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1. ความขัดแยงที่มีประเด็นดานศาสนา คุณธรรมและ จริยธรรมเขามาเกี่ยวของกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษาหรือการวิจัยดานวิทยาศาสตร ตัวอยางเชน การใชเนื้อเยื่อของตัว
ออนในการทดลองทางการแพทย ซึ่งแมวาในอนาคตอาจนําไปสูวิธีการที่ชวยใหการดํารงชีวิตของ
มนุษยยาวนานขึ้น อยางไรก็ตาม การทดลองดังกลาวไดกระตุนใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงใน
เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ การทดลอง Cloning
มนุษยไดกอใหเกิดการ
วิพากษวิจารณและคัดคานอยางกวางขวาง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายใตประเด็นดังกลาวเปนความ
ขัดแยงที่หาขอยุติไดยาก
2. ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางการใหความสําคัญกับคุณคาของ
สิ่งแวดลอมกับโอกาสทางเศรษฐกิจ ความขัดแยงในประเด็นนี้มักจะยืดเยื้อและสงผลใหเกิดการ
คัดคานอยางตอเนื่อง รวมทั้งกอใหเกิดประเด็นปญหาอื่น ๆ ติดตามมา เชน การขอเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับทางเทคนิคที่สลับซับซอนและเขาใจไดยาก
การรั บภาระความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้นจากกระบวนการตัด สินใจของภาครัฐ รวมทั้งความขัดแย ง
ระหวางผูเชี่ยวชาญของภาครัฐกับประชาชน ตัวอยางของความขัดแยงประเภทนี้ที่พบไดทั่วไปคือ
การตัดสินใจโครงการขนาดใหญที่สงผลกระทบตอประชาชนทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม และ
สิ่งแวดลอม
3. ความปลอดภัยและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งของ
ปญหาความขัดแยง เชน ความไมชัดเจนของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมลพิษที่ออกจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงสามารถ
กระตุนใหเกิดขอพิพาทระหวางผูประกอบการกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน กรณีความ
ขัดแยงที่ Love canal ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชาวบานไดรับผลกระทบจากมลพิษที่ถูกฝงอยู
ภายใตบานเรือน สงผลตอสุขภาพอนามัย3 นอกจากนี้ ประเด็นปญหาความขัดแยงยังเกิดจาก
ความไม ชั ด เจนของการให คํ า อธิ บ ายของหน ว ยงานภาครั ฐ ต อ ประชาชนในเรื่ อ งขอบเขตของ
ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการปองกันและการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความไมสมดุลระหวางความตองการสวนบุคคลกับ
ประโยชนโดยรวมของสังคม ความขัดแยงนี้มักจะเกิดจากการที่ภาครัฐออกขอกําหนดหรือกฎหมาย
ที่ขัดตอความตองการสวนบุคคล สิทธิสวนบุคคลจึงมักถูกหยิบยกขึ้นมาเปนขอพิพาท ตัวอยาง
เชน การเติมสาร fluoride ในปริมาณที่เหมาะสมลงในน้ําประปานั้นจะมีผลดีตอสุขภาพฟนของ
ประชาชน แตในขณะเดียวกันกระทบตอความตองการสวนบุคคล4
5. ความขัดแยงประการสุดทายมักจะเกิดขึ้นในแวดวงแคบ ๆ เชน ความขัดแยงใน
แวดวงของนักวิจัย ตัวอยางเชน ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่มีการ

3
4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยงดังกลาวสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใน Mazur (1998)
ดู Martin and Richards (1995) ในรายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแยงกรณีการเติมสาร Fluoride ในน้ําดื่ม
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ใชงบประมาณอยางมหาศาลจะตกอยูกับนักวิจัยเพียงกลุมเดียวหรือจะเปนประโยชนตอประชาชน
สวนใหญของประเทศ
อยางไรก็ตาม Nelkin ไดพัฒนาแนวคิดนี้จากมุมมองของนักคิดตะวันตก โดยขาดการ
พิจารณาถึงความซับซอนของความขัดแยงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนําเทคโนโลยีไปใชในประเทศ
กําลังพัฒนา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง
มองขามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิม ตัวอยางเชน โครงการ
พัฒนาขนาดใหญ เชน เขื่อน อาจนําไปสูเคลื่อนยายประชากรออกจากพื้นที่สงผลใหเกิดการตอตาน
โครงการดังกลาวในหมูของผูไดรับผลกระทบ และที่สําคัญก็คือ การละเลยที่จะใหความสําคัญตอ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม (Phuangcharoen, 2003)
2.2. การวิเคราะหวาทกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Discourse Approaches)
ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมดูเหมือนจะสรางปญหาใหแกรัฐบาลหรือผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจทุกสมัย ความคิดริเริ่มที่จะดําเนินโครงการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่สงผล
กระทบต อสิ่ ง แวดลอ มมั ก จะถู ก คั ด คา นโดยประชาชนผูไ ดรับ ผลกระทบหรือ องคก รเอกชนดา น
สิ่งแวดลอม ดังนั้น เพื่อหาตนตอของขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม Dryzek (1997) ไดเสนอวิธีการ
วิเคราะหปญหาดวยการศึกษาวาทกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Discourses) ที่สะทอน
มุมมองที่แตกตางกันของผูที่เกี่ยวของ (Stakeholders) กับปญหาสิ่งแวดลอม หัวใจสําคัญของการใช
วาทกรรมดานสิ่งแวดลอมมาวิเคราะหปญหาความขัดแยง คือ การแตกประเด็นปญหาที่ซับซอนให
ชัดเจนและงายตอการหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว โดย Dryzek ไดใหคําจํากัดความของวาทกรรม
ดานสิ่งแวดลอมไว ดังนี้
a shared way of apprehending the world. Embedded in
language, it enables those who subscribe to it to interpret
bits of information and put them together into coherent
stories or accounts. Each discourse rests on assumptions,
judgments, and contentions that provide the basic terms of
analysis, debates, agreements, and disagreements, in the
environmental area no less than elsewhere. Indeed, if such
shared terms did not exist, it would be hard to imagine
problem-solving in this area at all, as we would have to
return to first principles continually. The way a discourse
views the world is not always easily comprehended by those
who subscribe to other discourses. (Dryzek, 1997, P. 8).
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Dryzek มองวาปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากโลกทัศนที่
ตางกันของประชาชนในสังคม กลุมชน บุคคล และกลุมตา ง ๆ ที่มีแนวโนมที่จะนําไปสู การ
อธิบายปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ กันไป และในเวลาเดียวกัน ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนั้นก็ไมได
ปรากฏในรูปแบบที่ชัดเจน เชน ปญหาเรื่องกัมมันตภาพรังสี ปญหาเรื่องอุทยาน ปญหาเรื่อง
ปะการัง ปาฝน โลหะหนัก มลพิษ เปนตน ซึ่งในความเปนจริงแลว ปญหาที่เกิดขึ้นสวนเกี่ยวพัน
กันทั้งสิ้น
ถาเราวิเคราะหกรณีความขัดแยงโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงที่
ผานมาโดยใชวาทกรรมดานสิ่งแวดลอมขอเสนอโดย Dryzek เปนกรอบแนวคิด จะเห็นวาสามารถ
แตกประเด็นความแตกตางของแนวคิดของผูผลักดันโครงการกับประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก
โครงการได ดั ง นี้ เจ า ของโครงการพั ฒ นามั ก ใช ว าทกรรมในการชี้ แ จงว า การตั ด สิ น ใจได ผ า น
กระบวนการกลั่นกรองจากผูเชี่ยวชาญแลว (Democratic Pragmatisms) ในขณะที่ผูไดรบั ผลกระทบ
จากโครงการใชวาทกรรมเรื่องการดํารงอยูของวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น (Green Romanticism) เพื่อ
คัดคานโครงการ แตขณะเดียวกันวาทกรรมดังกลาวก็ถูกบดบังโดยวาทกรรมที่เนนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว (Economic Rationalism)
การศึกษาวาทกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Discourse Approaches) จึงเปนอีก
เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการวิ เ คราะห ค วามขั ด แย ง ด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความแตกต า งของ
แนวความคิด เครื่องมือดังกลาวจะชวยกําหนดกรอบของความขัดแยงใหแคบเขาเพื่อนําไปสูการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น เปนที่นาเสียดายวา Dryzek ไมไดใหความสําคัญกับการยุติปญหา
ที่
เ กิ ด ขึ้ น อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ค ว า ม ขั ด แ ย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ใ ช ว า ท ก ร ร ม ที่ แ ต ก ต า ง กั น
นอกจากนี้ ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในหลายกรณีชี้ใหเห็นวา วาทกรรมที่คูกรณีแตละฝายใช
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น (Phuangcharoen, 2004)
2.3. การวิเคราะหแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach)
Martin and Richards (1995) ไดเสนอวิธีการวิเคราะหความขัดแยงโดยการจัดกลุมความ
ขัดแยงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดวยกัน
1. Positivist Approach เปนการวิเคราะหความขัดแยงในเรื่องของความรูและมักจะถูก
นํามาใชในการอธิบายวา ความรูทางดานวิทยาศาสตรนั้นเปนความจริงที่ใชอธิบายปรากฏการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายใตความขัดแยงในบริบทนี้ ผูเชี่ยวชาญนั้นเปนผูที่ “รูดี” ที่สุด ในขณะที่ผูที่
คัดคานมักจะถูกวิพากษวิจารณจากผูรูทั้งหลาย ตัวอยางเชน ผูที่ตอตานการเติมสารฟลูออไรดลงใน
น้ํา ประปาเพื่อป องกั นฟ นผุนั้นไดรับ การตํ า หนิจ ากนั กวิท ยาศาสตรห รื อผู เชี่ ย วชาญที่สนั บสนุ น
โครงการวา มีความคิดสับสน แปลกแยก และขาดเหตุผล อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของ Positivist
Approach คือ กระบวนการการตัดสินใจมักจะใหความสําคัญกับความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร
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เทานั้น นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรมักมองปญหาอยางแยกสวนและศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง
เจาะลึก โดยไมใหความสําคัญในเรื่องของความสลับซับซอนในธรรมชาติ (Suzuki, 1993) และ
ปญหาที่สําคัญ คือ ในบางกรณีนักวิทยาศาสตรเหลานั้นมักจะถูกครอบงําในทางการเมือง
2. การวิเคราะหสังคมความรูทางวิทยาศาสตร (Sociology of Scientific Knowledge :
SSK) วิธีนี้คลายกับการวิเคราะหความขัดแยงโดยใช Positivist Approach แตขอบเขตของการ
วิเคราะหจะถูกขีดวงใหแคบเขาไปอีก โดยเนนการวิเคราะหถึงกระบวนการเกิดความรู โดยมักจะ
เปนความขัดแยงระหวางกลุมนักวิทยาศาสตรดวยกัน ขอแตกตางระหวาง Positivist Approach กับ
SSK ก็คือ SSK นั้นจะเนนวา “ใครรูมากกวา” ถึงแมวา นักวิเคราะหในกลุมนี้จะตองวิเคราะห
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางเสมอภาคและไมเอนเอียง อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น นักวิเคราะห
ก็ยังมีความเอนเอียงไปในกลุมที่มีอํานาจ ซึ่ง Verran และ Turnbull (1994) ไดใหขอคิดเห็นใน
เรื่องนี้วา จุดออนของ SSK คือการละเลยที่จะพิจารณาถึงธรรมชาติของผูมีอํานาจและการใชอํานาจ
3. การวิเคราะหกลุมการเมือง (Group Politic Approaches) เปนการศึกษาถึงความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นกับกลุมตาง ๆ ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะหที่บทบาทและสถานะของแตละกลุม เชน
การศึกษาถึงมิติทางการเมืองของการเผชิญหนาระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความแตกตางของ
แนวความคิด เชน ผูที่สนับสนุนแนวคิดการใช Vitamin C ในปริมาณสูงเพื่อสรางภูมิคุมกันโรคกับ
กลุมผูคัดคานแนวคิดดังกลาว โดยแตละกลุมพยายามจะหาแนวรวมเพื่อชี้นําการตัดสินใจ แนว
ทางการวิ เ คราะห กลุม การเมื องนี้มักจะมองไปที่ก ระบวนการเคลื่อนยา ย “ทรัพ ยากร” ทั้งด า น
งบประมาณและบุ ค คลากร ของแต ล ะกลุ ม ระหว า งการเกิ ด ความขั ด แย ง ซึ่ ง จะต า งกั บ วิ ธี ก าร
วิเคราะหโดยใช SSK ที่ใหความสําคัญกับการใชองคความรูในการตอบโตกันในเวทีความขัดแยง
4. การวิเคราะหโครงสรางทางสังคม (Social Structural Approach : SSA) เปน
วิธีการที่ใชแนวความคิดเรื่องความแตกตางของกลุมอันเนื่องมาจากโครงสรางทางสังคมมาวิเคราะห
ปญหาความขัดแยง และใชเปนแนวทางในการศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ตัวอยางเชน ความขัดแยงระหวางภาครัฐกับชุมชนอันเนื่องมาจากการสรางโครงการพัฒนาสะทอน
ใหเห็นถึงความแตกตางของอํานาจ ความเหมือนกันระหวางการวิเคราะหความขัดแยงโดยวิธี SSA
กับ Group Politic Approaches คือ วิธีการทั้งสองนั้นใชวิเคราะหความขัดแยงภายนอกแวดวง
วิทยาศาสตร ในขณะที่ความแตกตางของทั้งสองวิธี คือ Group Politic Approaches นัน้ จะศึกษาใน
เรื่ อ งของบทบาทของแตละกลุ มในขณะที่ เกิ ด ความขัด แยง แต SSA นั้ น จะใหค วามสํ า คัญ กั บ
ความสัมพันธระหวางคูกรณีในสังคม
อยางไรก็ตาม แตละวิธีดังที่กลาวไวขางตนตางก็มีขอจํากัดเมื่อถูกนําไปใชในการวิเคราะห
ปญหาความขัดแยง ซึ่ง Martin และ Richards (1995) ก็ไดหาทางออกสําหรับจุดนี้ไวโดยกลาว
วา มีมากกวาหนึ่งวิธีในการวิเคราะหปญหาความขัดแยง และไดเสนอการวิเคราะหเชิงพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary Approaches) ซึ่งเกิดจากการนําหลายวิธีมาประกอบการวิเคราะหความขัดแยงที่
เกิดขึ้น โดยอาจใชวิธีการวิเคราะหโครงสรางทางสังคม (Social Structural Approaches) รวมกับ
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การวิเคราะหกลุมการเมือง (Group Politic Approaches) มาอธิบายถึงปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในสังคมอันเนื่องมาจากการที่ภาครัฐตัดสินใจกอสรางโครงการพัฒนาขนาดใหญที่สงผลกระทบตอ
ประชาชน วิ ธีการนี้จึ งเป ดกวางและมองปญหาอยางรอบดานสําหรับนักวิเคราะหปญหาความ
ขัดแยงและผูตัดสินใจที่ตองเขามาเกี่ยวของกับความขัดแยงทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม
Martin และ Richards (1995) กลาวสรุปวา การพิจารณาวา “คูกรณี” แตละกลุมมี
บทบาทอยางไรในสถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมเปนวิธีการที่สําคัญในการวิเคราะห
ความขัดแยง รวมทั้งการวิเคราะหโครงสรางทางสังคมนั้นเปนเรื่องที่ไมอาจมองขามได อยางไรก็
ตาม Martin และ Richard (1995) ก็ไดเปดชองวางสําหรับนักวิเคราะหความขัดแยงในการ
วิพากยวิจารณแนวคิดดังกลาว โดยเฉพาะการที่ Martin และ Richards (1995) มองขาม
ความสัมพันธอันสลับซับซอนที่ฝงรากลึกอยูในแตละสังคม (Phuangcharoen, 2004)
2.4. การวิเคราะหระบบของความขัดแยง (System Approaches)
วิ ธี ก ารสํ า คั ญ อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ส ามารถนํ า มาใช ศึ ก ษาป ญ หาความขั ด แย ง ก็ คื อ การศึ ก ษา
พัฒนาการของความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีการที่แตละฝายใชในการตอบโตกับ
คูกรณี รวมทั้งปจจัยที่กระตุนใหคูกรณีทั้งสองฝายตอบโตกันรุนแรงมากขึ้น การวิเคราะหระบบ
ของความขัดแยงจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความรุนแรง โดย
Godschalk (1992)
ไดจําแนกระดับความขัดแยงออกเปน 3 ระดับดวยกัน คือ ประเด็น
(issues) ความขัดแยง (disputes) และทางตัน (impasses) โดยประเด็นหรือ issues นั้น เปน
ขีดขั้นที่ต่ําที่สุดของความขัดแยง อาจกลาวไดวาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในระดับปจเจกบุคคล เชน การ
ที่ชุมชนไดรับผลกระทบจากฝุนละอองจากโรงงานระเบิดและยอยหิน ในระยะแรกอาจไมมีการ
เคลื่อนไหวใดๆ ในการที่จะเรียกรองใหผูประกอบการยุติการผลิต เมื่อใดก็ตามที่ประเด็นความ
ขัดแยงนั้นไดแพรกระจายออกสูสาธารณชนหรือมีผูไดรับผลกระทบจากประเด็นปญหาดังกลาวมาก
ขึ้น ระดับความขัดแยงจะเปลี่ยนแปลงไปสูขั้นที่เรียกวา “ความขัดแยง” หรือ “disputes” อยาง
เต็มรูปแบบ และเมื่อความขัดแยงไดลุกลามเปนปญหาใหญโตจนไมสามารถที่จะควบคุมได จุดนี้
เองเปนจุดที่เรียกวาความขัดแยงนั้นถึง “ทางตัน” หรือ “impasses” นั่นเอง
อยางไรก็ตาม ไมอาจกําหนดขีดเสนแบงพรมแดนของ ประเด็น (issues) ความขัดแยง
(disputes) และทางตัน (impasses)ไดอยางชัดเจน เนื่องจากสถานการณความขัดแยงแปรผันได
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางกลุมที่มีความแตกตางกันเปนอยาง
มากในเรื่องของอํานาจ เชน ความขัดแยงระหวางผูประกอบการกับชาวบาน นั้น วิธีการในการ
แกไขปญหาของคูกรณีอาจจุดชนวนของความขัดแยงและทําใหความขัดแยงรุนแรงมากขึ้นได เมื่อ
พิจารณาจากทฤษฎีการวิเคราะหระบบความขัดแยงที่เสนอโดย Blowers (1983) แลวจะเห็นไดวา
เทคนิคที่ผูประกอบการใชในการตอบโตตอคูพิพาทนั้นสามารถจําแนกไดเปน 4 ระดับ คือ ไมทํา
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การเผชิญหนา

แตการวิเคราะหการตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นของผูประกอบการแตเพียงอยางเดียวอาจ
ไมเพียงพอตอการอธิบายถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพราะโดยธรรมชาติของความขัดแยงนั้นเปน
เรื่องของความแตกตางทางทัศนคติและแนวคิด Reich (1991) ไดจําแนกระดับความรุนแรงของ
ความขัดแยง (Intensity of Controversy) และการตอบสนองของประชาชนตอปญหา ออกเปน 3
ระดับ คือ เรื่องที่ยังไมเปนประเด็นสาธารณะ (non-issue) ซึ่งเปนระยะเริ่มตนของสถานการณ
ปญหาความขัดแยง ในระยะนี้การตอบสนองตอปญหายังคงมีนอย อาจเรียกไดวาเปนปญหาสวน
บุคคลมากกวา เชน บางครอบครัวอาจมีปญหากับฝุนละอองจากโรงงานแตก็ยังไมไดแสดงการ
คัดคานมากนัก ตอเมื่อประเด็นปญหาดังกลาวไดขยายวงออกไปสูสาธารณชนมากขึ้น เกิดเปน
ประเด็นสาธารณะ (Public issue) ในชวงเวลานี้ผูไดรับผลกระทบอาจมีการพบปะแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกลุมตางๆ ถึงปญหาที่เกิดขึ้น เมื่อไรก็ตามที่มีการรวมกลุมและเคลื่อนไหวเพื่อที่จะ
กดดันใหผูมีสวนเกี่ยวของแกไขปญหาที่เกิด ขึ้นก็จะเรียกวาไดกาวเขาสูระดับที่เปนประเด็นทาง
การเมืองหรือ Political issues ในระยะนี้ขอบเขตของปญหาจะขยายวงกวาง รวมทั้งมีผูที่เขามา
เกี่ยวของมากมายอาจเปนหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม และสื่อมวลชนแขนง
ตาง ๆ
อยางไรก็ตาม แนวคิดของ Reich (1991) ก็ไมไดรับการยอมรับเสียทั้งหมด โดยเฉพาะ
การตอบโตตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกตางกันไปตามแตสถานการณ (McGee, 1999)
ในขณะที่ Hess (1995) ใหความสําคัญกับ “วิธีการ” ที่สาธารณชนใชในการตอบสนองตอความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยจําแนกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ การตอตาน (Resistance) การคัดคานโดย
ไมใชความรุนแรง (Non-action) และการใชความรุนแรง (Violence) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวิธีการที่
ชุมชนใชนั้นจะเห็นไดวา การตอตานโครงการของรัฐสามารถยุติไดก็ตอเมื่อขอเรียกรองของชุมชน
ไดรับการสนใจและตอบสนองจากภาครัฐ รวมทั้งหาขอสรุปและแนวทางการยุติปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางเปนธรรม
ปญหาที่สําคัญ คือ ในบางครั้งความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็ไมสามารถยุติไดจากการเจรจา การ
เคลื่อนไหวเพื่อกดดั นจึงถูกนํามาใช เชน การเดินขบวน การประท วง การป ดถนน วิธีก าร
ดังกลาวนอกจากจะเปนการแสดงจุดยืนในการคัดคานแลวยังเปนวิธีการหนึ่งในการหาแนวรวมเพื่อ
กดดันผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวเพื่อกดดันดังกลาวอาจนําไปสูก าร
สรางแรงกดดันใหเกิดขึ้นกับภาครัฐ และนําไปสูการใชความรุนแรงเพื่อยุติการคัดคานที่เกิดขึ้น
อาจกล า วโดยสรุ ป ได ว า การวิ เ คราะห ร ะบบของความขั ด แย ง ก็ คื อ การศึ ก ษาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงระดับของความขัดแยงอันเนื่องมาจากการกระทําของผูมีสวนไดเสีย ประเด็นของการ
วิเคราะหคือ หาปจจัยที่ทําใหเกิดการยกระดับของความขัดแยง เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 พบวา
ระดับความรุนแรงของความขัดแยงนั้นมีผลตอเนื่องจากการกระทําของคูกรณี ดังเชน Blowers
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(1983) อธิบายวา ผูประกอบการนั้นมักจะใชวิธีการเผชิญหนา (Confrontation) เมื่อการเจรจา
ตอรอง เพื่อหาทางประนีประนอม (Negotiation) ไมประสบผลสําเร็จ ในขณะเดียวกัน ประชาชน
ผูไดรับผลกระทบพรอมที่จะใชความรุนแรง (Violence) เมื่อตองเผชิญหนากับการกดดันโดยการใช
กําลัง นี้เองจึงเปนจุดสําคัญของการตอบคําถามวาทําไมการเผชิญหนาและการใชกําลังในการแกไข
ปญหาความขัดแยงจึงเกิดขึ้นในสังคม
ตารางที่ 1 ความรุนแรงของความขัดแยงและการตอบสนอง
ความรุนแรงของความขัดแยง
การตอบสนองของผูประกอบการ
(Reich, 1991)
(Blowers, 1983)
ประเด็นปญหาระดับปจเจกบุคคล
ไมดําเนินการใดๆ(Non(Non-issue)
decision making)
ประเด็นสาธารณะ (Public
การประนีประนอม
issue)
(Negotiation)
ประเด็นการเมือง
การเผชิญหนา
(Political issues)
(Confrontation)

การตอบสนองของชุมชน
(Hess, 1995)
การตอตาน (Resistance)
การตอตานโดยไมใชความ
รุนแรง (Non-violence)
การตอตานโดยใชความรุนแรง
(Violence)

ที่มา: ปรับปรุงจาก Phuangcharoen (2004)
อยางไรก็ตาม คําอธิบายและแนวทางการศึกษาขางตนไดละเลยที่จะใหความสําคัญของการ
ตอบสนองของภาครัฐตอกรณีความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแลวภาครัฐมักจะพยายามควบคุม
สถานการณปญหาใหอยูในระดับ Public issues ในขณะที่กลุมฝายตอตานมักจะกดดันดวยการ
เคลื่อนไหว ในหลาย ๆ กรณีจะพบวาเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการยุติความขัดแยงนั้นแทนที่จะยุติ
ป ญ หากลั บ กลายเป น สาเหตุ สํ า คั ญ ในการกระตุ น ให เ กิ ด การใช ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น
(Phuangcharoen, 2004)
ขอมูลที่นําเสนอขางตนนั้นชี้ใหเห็นวา การที่จะวิเคราะหปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม
นั้นผูศึกษาไมควรที่จะใหน้ําหนักในการวิเคราะหประเด็นใดประเด็นเดียว เชน การศึกษาเฉพาะ
ชุมชน ผูประกอบการหรือภาครัฐแตเพียงฝายเดียว ควรที่จะพิจารณาภาพรวมของความขัดแยงที่
เกิดขึ้น รวมทั้งปฏิสัมพันธของแตละฝายในระหวางการเกิดขอพิพาท ถึงแมวา แนวทางในการ
วิเคราะหที่เสนอโดย Blowers จะใหแนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองตอความขัดแยงของผูมีสวนได
สวนเสีย ในการปฏิบัตินั้นปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่มีความแตกตางของอํานาจระหวางภาครัฐ
และประชาชน รวมทั้งผูประกอบการกับประชาชน
นอกจากนี้ การใชอํานาจรัฐก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหความขัดแยงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
อาจกลาวไดวา ความแตกตางของระบบการเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญที่
จะสนับสนุนหรือกีดกันการที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียจะแสดงความคิดเห็นหรือคัดคานโครงการ
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ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน การประนีประนอม (Negotiation) อาจทํางานไดเปน
อยางดีในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ประเทศที่ปกครองในระบอบสังคม
นิยมบางประเทศโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอผูมีอํานาจตัดสินใจอาจไม
สามารถที่จะกระทํา ได ดั งนั้ น การวิเคราะหความขัดแย งนั้ นจึ งตองใหค วามสํา คั ญกั บระบอบ
การเมืองและวัฒนธรรมของแตละสังคมดวย (Phuangcharoen, 2004)
2.5. การวิเคราะหวิธีการยุติความขัดแยง (Conflict Resolution Approaches)
ในขณะที่นักวิเคราะหความขัดแยงทําการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น หลายทาน
ก็คนหาวาจะยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอยางไร และวิธีใดเปนวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด ซึ่ง Martin และ Richards (1995) กลาววา วิธีการที่ใชการยุติปญหาความขัดแยงมีความ
แตกตางกันขึ้นอยูกับสาเหตุของปญหา เชน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตรนั้น องค
ความรูทางวิทยาศาสตรและผลการศึกษาที่ชัดเจนจะเปนวิธีการที่สําคัญในการขอยุติปญหาหรือ
พิพาทที่เกิดขึ้น ในสวนของการวิเคราะหสังคมความรูทางวิทยาศาสตร (Sociology of Scientific
Knowledge) นั้นจะอยูที่กระบวนการสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นในหมูของนักวิทยาศาสตร นักวิจัย
และกลุมที่มีแนวคิดเดียวกัน สําหรับการยุติความขัดแยงที่ใชวิธีวิเคราะหกลุมการเมือง (Group
Politic Approaches) นั้นจะอยูที่ความสําเร็จของการใชกระบวนการแขงขันกันในทางการเมือง
ระหว า งกลุ ม ที่ ขั ด แย ง กั น สํ า หรั บ การวิ เ คราะห โ ครงสร า งทางสั ง คม (Social
Structural
Approaches)
นั้นมิไดใหความสําคัญกับการยุติปญหาความขัดแยงแตมุงเนนไปที่การให
ความสําคัญกับการดํารงอยูของโครงสรางทางสังคมที่เหนือกวาเทานั้น
ในขณะที่ Beder (1991) ไดแบงวิธีการยุติปญหาออกเปน 5 วิธีการดวยกัน คือ
1. การเปลี่ยนคําจํากัดความของปญหา (Redefinition) รูปแบบการแกไขปญหาโดยวิธีนี้
คือ การเปลี่ยนชื่อหรือคําจํากัดความของปญหาใหเปนอีกชื่อหนึ่งหรือประเด็นหนึ่ง ซึ่งสามารถลด
ความรุนแรงของปญหาที่ถูกจับตามองโดยสาธารณชนได ตัวอยางเชน ปญหามลพิษทางน้ําที่มี
ความรุนแรงและอาจจะเปนปญหาตอสุขภาพของประชาชนก็ถูกนําเสนอตอสาธารณชนโดยใชคําที่
ไมสรางความตะหนกใหเกิดขึ้นในสังคมมากนัก เชน คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา “ไมเหมาะสมกับกีฬา
ทางน้ํา ” ซึ่ งในความเปนจริงแล ว การใชน้ํา ในแหลงน้ํา ดั งกล า วอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน
2. การประนีประนอม (Negotiation) วิธีนี้มุงที่จะใหคูกรณีบรรลุวัตถุประสงคโดยไดรับ
ประโยชนดวยกันทั้งสองฝายหรือที่มักจะใชคําวา “win-win” แตในความเปนจริงแลวคูกรณีแตละ
ฝายอาจจะไมไดรับความพึงพอใจเสียทั้งหมด การที่ความขัดแยงยุติลงอาจมีสาเหตุมาจากการที่
คูกรณีไมตองการใหปญหาความขัดแยงยังคงยืดเยื้ออยูตอไปเทานั้น
3. การถกเถียง (Sound argument) หรืออาจใชคําวาการคนหาขอเท็จจริง (Fact finding)
เปนวิธีการที่แตละฝายรวมมือกันในการหาสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยคูกรณีแตละฝาย
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จะตองหาขอเท็จจริงมาสนับสนุนแนวคิดของตนเองหรือคัดคานแนวคิดของฝายตรงขาม ประโยชน
ของวิ ธี ก ารนี้ คื อ ประเด็ น ป ญ หาต า ง ๆ ที่ ถู ก มองข า มอาจได รั บ การหยิ บ ยกขึ้ น มาพิ จ ารณา
อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวตองอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและไมถูกแทรกแซงในทางการเมือง
4. การใชวาทกรรม (Rhetoric) โดยการใชประโยชนจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ
วิทยุ และโทรทัศน เปนเครื่องมือสําคัญในการยุติปญหาความขัดแยง วิธีการที่พบบอย คือ การที่
คูกรณีที่มีอํานาจหรือมี “ทรัพยากร” มากกวาฝายตรงขามใชสื่อดังกลาวในการบิดเบือนขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่จะเผยแพรสูสังคมเพื่อประโยชนของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สรางแนวรวมในการ
นําเสนอขอมูลเหลานั้น
5. การขาดความสนใจในปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น (Loss of interest) ความแตกตาง
ของอํานาจและงบประมาณเปนอีกวิธีหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการยุติปญหา เชน ผูประกอบการใช
อํา นาจเงิน กดดั นคูก รณีห รือ “ซื้อ ” สื่ อมวลชนใหเผยแพรขอมู ลที่เปนประโยชนตอตนเอง ใน
ขณะเดียวกันภาครัฐก็ใชอํานาจในทางกฎหมายควบคุม กดดัน รวมทั้งสรางความกลัวตอผูที่อยูตรง
ขามเพื่อไมใหแสดงความคิดเห็น การใชอํานาจจึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาใชลดปญหาความ
ขัดแยง แตก็ไมไดหมายความวา ความขัดแยงจะยุติลงหรือคูกรณีทั้งสองฝายไดขอตกลงที่ชัดเจน
เมื่อพิจารณาหาวิธีการในการแกไขปญหาทั้ง 5 วิธี นั้นจะเห็นวา การใชวาทกรรมและการ
ขาดความสนใจในปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการประนีประนอมนั้นจะมีประโยชนในระยะ
สั้นเท า นั้ น ในขณะที่ส าเหตุข องปญ หาไมได รับ การแกไข สํา หรั บวิธีก ารใชว าทกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงคําจํากัดความของปญหานั้นเปนเพียงแนวคิดที่ถูกนํามาใชแกไขความขัดแยงโดยการ
เบี่ยงเบนประเด็นหรือความสนใจของสาธารณชนมากกวาที่จะหาตนตอของความขัดแยง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอยางละเอียดก็จะพบวา เครื่องมือที่ใชในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงดังกลาวขางตนอาจเปนสาเหตุใหความขัดแยงลุกลามออกไปได ตัวอยางเชน การใชวาท
กรรมอาจชี้นําใหสาธารณชนเกิดความเอนเอียงตอการมองปญหาที่ถูกบิดเบือน ในที่สุดปญหา
ความขัดแยงจึงยังดํารงอยูและอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปดประเด็นความขัดแยงใหมได ในบางครั้ง
สถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจดูเหมือนกลับคืนสูภาวะปกติ ความสัมพันธระหวางคูกรณีมี
แนวโนมวาเกิดการสมานฉันทแลว อยางไรก็ตาม “ภาพ” ที่ปรากฏอาจจะไมไดสะทอนสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมก็ได ความขัดแยงอาจฝงลึกอยูในจิตใจของแตละฝาย
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะค น คิ ด วิ ธี ก ารยุ ติ ป ญ หาความขั ด แย ง มาอย า งต อ เนื่ อ ง
ตัวอยางเชน วิธีการยุติปญหาที่เรียกวา “การแกไขความขัดแยงทางเลือก” หรือ “Alternative
Dispute Resolution” เชน การใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางที่ใหคูกรณีมาสนทนากันที่โตะ
กลม ภายใตการแนะนําและกํากับของนักเจรจาไกลเกลี่ย (Mediator) เพื่อที่จะไดบรรลุขอตกลง
ซึ่งนักวิเคราะหความขัดแยงไดชี้ใหเห็นดานดีของวิธีการนี้คือ เปนวิธีการที่ยืดหยุนและประหยัด
รวมทั้งเปนการสนับสนุนใหคูกรณีทั้งสองฝายระดมความคิด รวมทั้งหาทางออกของความขัดแยง
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วิธีการดังกลาวไดถูกนํามาใชยุติปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เชน
การลดปญหาความขัดแยงอันเนื่องมาจากการใชประโยชนที่ดิน มลพิษทางอากาศ พลังงาน และ
สารพิษ (Claus, Gremler and Wiedeman, 1998 : Nicolini and Ocenasek, 1998 : Renaud,
1998)
อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวก็ยังมีจุดออนอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นความสัมพันธ
ระหวางผูไกลเกลี่ย (Mediator) กับฝายใดฝายหนึ่งของคูกรณี รวมทั้งในทางปฏิบัตินั้นการเจรจา
ไกลเกลี่ยนั้นมักจะกระทําในที่รโหฐาน โดยไมเปดโอกาสใหผูสนใจในปญหาความขัดแยงเขาไปรับรู
ถึงขอเท็จจริงในการเจรจา นอกจากนี้ การใชการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อนําไปสูการใหคาชดเชยกับผู
เสียประโยชนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือเพื่อลดความรุนแรงของขอพิพาทนั้นเปนแนวทางที่
ไมถูกตอง เนื่องจากการใชเงินเพื่อยุติปญหานั้นไมสามารถชดเชยความสูญเสียหรืออันตรายที่จะ
เกิดขึ้นตอชีวิตมนุษย ในทางกลับกันความไมชัดเจนในเรื่องคาทดแทนดังกลาวอาจจุดประเด็นความ
ขัดแยงใหมากยิ่งขึ้น (Adams, 1998; Yokoyama, 1996)
อาจกล า วไดวา จุด อ อนของเครื่องมือที่ ถูกนํ าเสนอเพื่อยุติปญ หาความขัด แยงดังกลา ว
ข า งต น นั้ น คื อ วิ ธี ก ารเหล า นั้ น มิ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความแตกต า งในเรื่ อ งของวั ฒ นธรรม
เนื่องจากการยุติความขัดแยงของแตละสังคมนั้นมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับคานิยมของแตสังคม
(Fry and Fry, 1997) โดยในแตละวัฒนธรรมจะมีรูปแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการใน
การยุติปญหาความขัดแยง (Bjorkqvist, and Fry, 1997 ; Diamant, 2000 ; LeBaron, 1996 ;
McGee, 1999 ; Wall and Callister, 1999) ตัวอยางเชน แทนที่จะใหความสําคัญกับสิทธิสวน
บุคคลหรือการลงโทษผูกระทําผิด ชุมชน Toraja ในประเทศอินโดนีเซียใหความสําคัญกับการฟน
คืนสันติสุขของชุมชนในขั้นตอนของการเจรจาไกลเกลี่ย (Hollan, 1997) ในขณะที่เปาประสงค
ดังกลาวเปนเรื่องตรงขามกับสังคมของ Magariteno ในประเทศ เวเนซูเอลา ซึ่งมองวาการที่ปลอย
ใหความขัดแยงดําเนินการตอไปนั้นสะทอนใหเห็นความยืดหยุนที่ดํารงอยูในสังคมนั้น ๆ (Cook,
1997)
ถึงแมวา วิธีการไกลเกลี่ยโดยคนกลางนั้นก็มีความเหมาะสมกับสังคมที่มีความหลากหลาย
ของเผาพันธุ อยางไรก็ตาม ในสังคมของผูอพยพที่อาศัยอยูที่ Vancouver ประเทศแคนาดา นั้น
เลือกที่จะใชศาลสถิตยุติธรรมเปนผูตัดสินมากกวาจะเลือกใชวิธีการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เมื่อ
พิจารณาถึงกรณีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแลวพบวาการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางนั้น
มักจะไดผลในกรณีความขัดแยงที่ไมไดขยายตัวออกไปเปนประเด็นทางสังคมมากนัก ดังจะเห็นได
จากการศึกษาของ Songsamphan (1996)
ที่ชี้ใหเห็นวาความขัดแยงที่รุนแรงระหวางสอง
ครอบครัวยุติลงเมื่อไดรับการไกลเกลี่ยโดยคนกลางที่เปนที่เคารพของคูกรณีทั้ง 2 ฝาย อยางไรก็
ตาม ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม เชน กรณีโครงการกอสรางทอกาซธรรมชาติไทย-พมา ก็ไม
สามารถยุติลงไดโดยใชการไกลเกลี่ยคนกลาง
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อาจกลาวโดยสรุปไดวา การวิเคราะหความขัดแยงและวิธีการที่ใชในการยุติความขัดแยงที่
ไดรับการพัฒนาจากมุมมองของนักวิชาการตะวันตกนั้นไมเพียงพอที่จะอธิบายถึงความสลับซับซอน
ของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมอื่น นอกจากนี้ การจัดการความขัดแยงที่นํามาประยุกตใชโดย
ไมใหความสําคัญกับความแตกตางทางวัฒนธรรมและบริบททางการเมืองเปนเรื่องที่อันตรายอยาง
ยิ่ง ตัวอยางเชน ในสังคมที่เปนประชาธิปไตยและไมมีอุบัติการณของการใชความรุนแรงในการยุติ
ความขัดแยง การใชวิธีการไกลเกลี่ยคนกลางโดยภาครัฐสามารถยุติขอพิพาทและนําสังคมไปสู
ความสงบสุขไดเปนอยางรวดเร็ว ในทางตรงกันขามกับสังคมที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมหรือ
ระบอบอํานาจนิยม การแกไขความขัดแยงมักจะมีแนวโนมจะใชกําลังเขาตัดสิน ซึ่งอาจรวมถึงการ
ใชกําลังทหารและที่รุนแรงมากที่สุดคือการสังหารแกนผูที่ขัดขวางอํานาจรัฐ (Fry and Fry, 1997;
Hess, 1995; Tadem, 1996) โครงสรางทางสังคมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะศึกษารูปแบบของการ
แกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมที่มีความแตกตางระหวางชนชั้นสูงก็มีแนวโนมที่จะใชกําลังใน
การกดดันผูตอตานการใชอํานาจปกครอง (Klicperova, Feierabend and Hofstetter, 1997)
นอกจากนี้ การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางซึ่งประสบความสําเร็จในการใชยุติปญหาในประเทศ
ตะวันตกกลับ “ออนลา” ในสังคมของประเทศกําลังพัฒนา การคาดหวังวา ความสําเร็จในการใช
การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางนั้นสามารถสงผานจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่ง นอกจากจะเปนการ
เขาใจที่ผิดแลวยังจะทําใหวิธีการดังกลาวลมเหลวอีกดวย (Jandt and Pedersen, 1996) มีรายงาน
การศึกษาที่ใหเห็นวา การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางไมมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในประเทศกลุม
เอเซีย-แปซิกฟก เชน ประเทศไทยและบังคลาเทศ ประเด็นสําคัญคือความเปนกลางและความ
นา เชื่อถือของผูไกลเกลี่ย มั กเปนเรื่ องที่ถูกตั้งคํ าถามอยูเสมอ (Madaripur
Legal
Aid
Association,1996; Songsamphan, 1996) กลาวโดยสรุป คือ ในแตละสังคมไดกําหนดรูปแบบ
และความตองการในการไกลเกลี่ยโดยคนกลางเพื่อยุติปญหาความขัดแยงของตัวเอง

3.

ความขัดแยงในประเทศไทย: ทําไมถึงแตกตาง?

ดังที่ไดกลาวไปแลววาขอจํากัดของการนํากระบวนการดังกลาวมาใชในแตประเทศที่มีความ
แตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรม และ บริบททางการเมือง (Political context) ที่ประกอบดวย
โครงสรางการเมือง (Political Structure) กระบวนการทางการเมือง (Political Process) และ
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญในการขัดขวางการ
เขามีสวนรวมของประชาชน นอกจากนี้ แตละประเทศก็มีรูปแบบวิธีการของกระบวนการมีสวนรวม
ที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาถึงความขัดแยงในสังคมไทยแลวจะพบวาปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นมี
ปจจัยที่เกี่ยวของกันอยูหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสอดประสานกันของวัฒนธรรมไทย
และโครงสรางทางสังคม ปญหาการคอรรัปชัน ระบบอุปถัมภซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของความขัดแยง
ดานสิ่งแวดลอม
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3.1. คอรรัปชันในสังคมไทย
ดูเหมือนวาปญหาการคอรรัปชั่นจะฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาอยางชานาน5 ดังจะเห็นได
จากขอความที่ปรากฏในโองการแชงน้ําที่เปนวรรณคดีเกาแกสมัยอยุธยาตอนตน ที่มีใจความสําคัญ
คือการสาปแช ง ผู ที่ ไม ซื่ อ สัต ย ประกอบกิจ ที่เ ปน การฉ อ ราษฎร บั ง หลวง อยา งหนัก หนาสาหั ส
สะทอนใหเห็นถึงความรุนแรงของการคอรรัปชันในสมัยนั้นที่ตองปองกันโดยอางอิงอํานาจที่มองไม
เห็นหรือสิ่งเหนือธรรมชาติมากําหลาบเพื่อใหผูที่คิดจะกระทําเกิดความหวาดกลัวในการประพฤติมิ
ชอบทั้งในที่ลับและที่แจงไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ความรุนแรงของคําสาปแชงดูเหมือนจะไม
สามารถเอาชนะอํานาจจิตเบื้องต่ําที่จองจะกอบโกยผลประโยชนได ดังจะเห็นไดจากบันทึกจดหมาย
เหตุ ลา ลูแบร (2548) ที่ไดกลาวถึงปญหาการทุจริตคิดมิชอบของขาราชการที่กลาจาบจวงพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริยไวอยางชัดเจน ดังนี้
แมรูอยูวาเปนภัยแกตนเองอยูก็ตาม ดังเรื่องเจาพนักงานพระคลังมหาสมบัติของสมเด็จ
พระเจากรุงสยามผูหนึ่งไดทําการลักพระราชทรัพยไป สมเด็จพระเจากรุงสยามจึงมีพระบรมราช
โองการใหประหารชีวิตขุนนางผูทุจริตคนนั้นเสีย โดยกรอกใหกลืนน้ําเงินที่หลอมเคี่ยวละลายควาง
น้ําหนักราว ๓ หรือ ๔ ออนซลงในลําคอ ครั้นแลวก็มีเรื่องเกิดขึ้นวา บุคคลผูมีหนาที่ลวงคอผูตาย
เพื่อนําเงิน ๓-๔ ออนซสงคืนพระคลังหลวงนั้น ไดยักยอกเอาเนื้อเงินไปเสียสวนหนึ่ง เมื่อความ
ทราบถึงพระเนตรพระกรรณสมเด็จพระเจากรุงสยาม จึงทรงมีพระราชดํารัสใหประหารชีวิตบุคคลผู
นั้นเสียโดยทํานองเดียวกัน เจาพนักงานคนที่สามซึ่งมีหนาที่ควักเนื้อเงินออกจากลําคอของผูตายคน
หลังนั้น ก็ยังบังอาจยักยอกเอาเนื้อเงินไปเสียสวนหนึ่งอีกจนได จนในที่สุดสมเด็จพระเจากรุงสยาม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานอภัยโทษให
การคอรรัปชันนั้นบางครั้งอาจถูกมองวาเปนเรื่องเล็กนอย แตเมื่อปฏิบัติอยางตอเนื่องก็อาจ
เปนปญหาที่ยากจะแกไขได เชน เจาพนักงานรับเงินเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูมาติดตอราชการ
ในขณะที่ผูมาใชบริการก็เต็มใจที่จะจายเงินเพื่อความสะดวก แตในบางกรณีขาราชการก็กระทําลง
ไปโดยรูเทาไมถึงการณวาการกระทําดังกลาวนับไดวาเปนการคอรรัปชัน ตัวอยางเชน การนํา
ทรัพยสินของทางราชการ เชน รถยนต คอมพิวเตอร วัสดุสํานักงาน ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
เปนเหตุใหปญหาการคอรรัปชันในระบบราชการมักเปนเรื่องที่ถูกมองขามเสมอมา จนเกิดความ
เคยชินและคิดวาเปนเรื่องที่ถูกตอง
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาการคอรรัปชันในระบบราชการจะพบวาสาเหตุสําคัญหลาย
ประการดวยกัน อาทิเชน คาตอบแทนของภาคราชการต่ําเกินไป6 ระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
ที่ไมมีความเปนธรรม รวมทั้งผูบังคับบัญชาไมเปนแบบอยางที่ดีแกขาราชการผูนอย แทนที่จะจับตา
5
6

คําจํากัดความเกี่ยวกับคอรรัปชันสามารถสืบคนเพิ่มเติมไดใน ผาสุก และคณะ (2541)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Mauro (2006)
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สอดสองดูแลผูใตบังคับบัญชาไมใหทุจริตคิดมิชอบ ในบางครั้งและหลายๆครั้งก็เปนผูปฏิบัติเสียเอง
นอกจากนี้ ยั งมีเ รื่ อ งของความสัม พันธ แ บบพึ่ง พาระหว า งเจา นายกั บลูก น อ งที่ส ามารถแบ งป น
ผลประโยชนกันไดอยางลงตัวจึงเปนการยากที่จะแยกปญหาการคอรรัปชั่นกับระบบอุปถัมภใ น
สังคมไทยได
3.2. คอรรัปชัน ระบบอุปถัมภและความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม
เนื่ อ งจากสั ง คมไทยเป น สั ง คมที่ เ น น ความแตกต า งระหว า งฐานะ คนที่ มี ตํ า แหน ง และ
สถานภาพทางสั ง คมสู ง กว า มี เ งิ น ทองมากกว า มี อํ า นาจมากกว า จะถู ก เรี ย กว า เป น ผู อุ ป ถั ม ภ
(Patron) ในทางตรงขามผูที่มีฐานะต่ํากวา ไมมีทรัพยสินเงินทองและอํานาจจึงตองอยูในฐานะที่
ตองพึ่งพาอาศัยและขึ้นตรงตอผูอุปถัมภ ในฐานะของผูรับการอุปถัมภ (Client) ระบบอุปถัมภจึง
เปนความสัมพันธในแนวดิ่ง เปนความสัมพันธเชิงอํานาจ ระบบอุปถัมภที่มีอยูเดิมในสังคมนั้นเปน
ระบบเจ า ขุ นมู ล นาย และกลายมาเปน ระบบราชการที่ สื บทอดคา นิย มดั ง กล า ว 7 จะเห็ น ได ว า
ขาราชการผูนอยพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกับเจานายไมวาจะเปนการอํานวยความสะดวกทั้ง
ในที่ลับและที่แจงเพื่อประโยชนในเวลาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง จึงไมเปนเรื่องแปลกที่ขาราชการชั้น
ผูใหญจะระดมขาราชการชั้นผูนอยมาเปนแนวรวม โดยมีตําแหนงเปนเครื่องมือจูงใจ ในขณะที่
ระบบคุณธรรม (Merit system) ถูกละเลย ผูที่เพิกเฉยไมตอบสนองตอความตองการที่ไมถูกตอง
ผิดศีลธรรมหรือขัดตอกฎหมายก็อาจถูกเขมน หรือถูกกลั่นแกลง กีดกันไมใหไดรับการพิจารณา
การไมใหความสําคัญตอระบบคุณธรรมนอกจากจะกอใหเกิดความแตกแยก แบงพรรคแบง
พวกของบุคลากรในองคกรแลว ยังสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงการขาดการประสานความรวมมือใน
การแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่ตองเกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชน เชน ปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกัน ก็ไมอาจปฏิเสธไดวาขาราชการชั้นผูใหญก็
อยากมีตําแหนงสูงขึ้น วิธีหนึ่งที่นิยมใชกัน คือ การอิงนักการเมืองที่ดูแลแลกํากับหนวยงานนั้น
ยอมปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อสนองความตองการรายวันของนักการเมืองมากกวาที่จะใชความรู
ความสามารถในการสรางประโยชนใหเกิดแกภาคราชการและประชาชนผูเสียภาษีใหกับประเทศ
การซื้อตําแหนงโดยการจายเงินใหกับนักการเมืองก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ขาราชการมักนํามาใชทาง
ลัดในการเดินขึ้นสูจุดที่ตองการ8
การแอบอิ ง อยู กั บ นั ก การเมื อ งจึ ง เป น การก า วถอยหลั ง กลั บ เข า สู ก ารใช ร ะบบอุ ป ถั ม ภ
(Patronage system) อยางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากเจาพอ
นักเลงหัวไม หรืออันธพาลระดับทองถิ่นและสะสมประสบการณในการฉอฉลและพรอมจะกอบโกย

7
8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน เสรี พงศพิศ (2547)
สังศิต (2547) ไดนําเสนอไวในหนังสือ เรื่อง คอรรัปชัน: นักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจ วา อธิบดีของหนวยราชการแหง
หนึ่งตองซื้อเกาอี้ในราคา 65 ลานบาท ขอมูลดังกลาวไดรับการยืนยันจากผูรับเหมากอสรางวา จํานวนเงินดังกลาวมาจากการลง
ขันของผูรับเหมากอสราง แตผูรับเหมากอสรางระบุวาจํานวนตัวเลข 65 ลานบาทนั้น นอยกวาความเปนจริง
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ผลประโยชนจากโครงการพัฒนาตางๆที่อยูภายใตการกํากับดูแลกอนที่จะหมดวาระหรือถูกปลดออก
โดยผานทางที่ปรึกษาในการทําหนาที่ประสานงานกับขาราชการประจําที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน
ตอบแทนที่ตางฝายจะไดรับถามีขอตกลงที่ลงตัว อาจกลาวไดวา ระบบอุปถัมภเปนสาเหตุสําคัญใน
การผลักดันใหเกิดการใชอํานาจในการกระทําผิดกฎหมาย แสวงหาประโยชนใหกับคนกลุมนอยโดย
ละเลยตอประโยชนของคนกลุมใหญ รายงานการศึกษาของสังศิต (2547) ชี้ใหเห็นถึงเครือขาย
ความรวมมือในการแสวงหาประโยชนของนักการเมืองและขาราชการ ในการผลักดันโครงการ
พัฒนา ดังนี้
การคอรรัปชันของนักการเมืองในโครงการกอสรางขนาดใหญจะไมสามารถสําเร็จได หาก
มิไดรับการสนับสนุนและการรวมมือเปนอยางดีจากกลุมขาราชการมาตั้งแตตนจนจบโครงการ การ
ทุจริตในโครงการกอสรางขนาดใหญเปนความสัมพันธของตัวแสดง 3 ฝาย คือ ขาราชการประจํา
นักการเมือง และนักธุรกิจกอสราง ซึ่งเปนความสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีทงั้ การ
แขงขันตอรอง และรวมมือกันของทั้งสามฝายเปนระยะๆ...การทุจริตของขาราชการไทยเกิดขึ้น
ภายใตระบบการปกครองที่ระบบราชการมีอํานาจครอบงําสังคมมาชานาน
เมื่อพิจารณาจากรายงานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการทุจริตในแวดวงราชการแลว พบวา
การคอรรัปชันในโครงการพัฒนาขนาดใหญมีจุดเริ่มตนตั้งแตการจัดทําขอกําหนดโครงการ (Term
of Reference) การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาโครงการ จนกระทั่งถึง การกอสรางและการตรวจรับ
งาน เป น ที่ แ น น อนวา ทุ ก ขั้ น ตอนของการทุ จ ริ ต ดั ง กล า วเกิ ด จากการประสานความร ว มมื อ ของ
นักการเมือง ขาราชการ และผูรับเหมากอสราง วาทกรรมที่ถูกนํามาใชโดยนักการเมืองในการ
ผลักดันโครงการพัฒนาอยูเปนประจํา9 คือ ผลประโยชนของประเทศชาติ (National interest) การ
ทําเพื่อชาติและประชาชน
3.3. วิธีการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทย
ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมนอกจากจะมีปจจัยดานวัฒนธรรมและโครงสรางสังคมดังที่ได
กลาวไวขางตนแลว ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ไมสามารถมองขามไดและยังเปนสาเหตุสําคัญ
ในการที่จะทําใหสถานการณความขัดแยงยืดเยื้อหรือรุนแรงยิ่งขึ้น คือ วิธีการที่ใชในการยุติความ
ขัดแยง เปนที่นาสังเกตวา การยุติปญหารองเรียนของประชาชนที่คัดคานโครงการพัฒนาในชวงที่
ผานมามีรูปแบบของการใชอํานาจมืดตามแบบของเจาพอหรือผูมีอิทธิพลในระดับทองถิ่นใชในการ
กําจัดปฏิปกษอันประกอบดวย การขมขู การทํารายรางกาย รวมทั้งการฆาตัดตอนเพื่อยุติบทบาท
ของนักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากจํานวนของนักเคลื่อนไหวที่ตอตานโครงการ
ขนาดใหญของรัฐหรือคัดคานโครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนทองถิ่น
ที่ เ สี ย ชี วิ ต อย า งต อ เนื่ อ ง ถึ ง แม จ ะจั บ ตั ว ผู ก ระทํ า ผิ ด ได ก็ ไ ม ส ามารถสื บ ลงไปถึ ง ตั ว ผู บ งการ

9

รายละเอียดเรื่องวาทกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental discourses) ดูเพิ่มเติมไดที่ Dryzek (1997)
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(Mastermind)ได โดยในชวงเดือนมกราคม 2544-พฤศจิกายน 2547 พบวามีผูนําชาวบาน นัก
สิทธิมนุษยชน และนักตอสูเพื่อชุมชน เสียชีวิตหรือสูญหายไปแลวถึง 18 คน10
เมื่อพิจารณาในระดับชุมชน (Community level)
แลวอาจกลาวไดวาแตละชุมชนก็มี
วั ฒ นธรรมในการแก ไ ขความขั ด แย ง ต า งกั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สั ง คมไทยยั ง คงใช วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ในบางชุมชนความขัดแยงอาจยุติไดโดยใชคนกลาง (Mediator) ที่เปนผูไดรับการ
เคารพจากคูกรณีทั้งสองฝาย (Songsamphan, 1996) อยางไรก็ตาม ปญหาที่สําคัญ คือ ในการ
แกไขปญหาความขัดแยงโดยภาครัฐนั้นก็มีรูปแบบเฉพาะ (รูปที่ 1) และเปนคนละ “ชุด” กับที่
ชาวบานใชเมื่อเกิดความขัดแยง ซึ่งแตละวิธีที่ถูกนํามาใชก็สามารถกอใหเกิดความขัดแยงเพิ่มขึ้น
ตัวอยางเชน การใหขอมูลที่ไมถูกตอง (Distorted information) รวมทั้งการกีดกันผูไดรับผลกระทบ
จากโครงการพั ฒ นาไม ใ หสื่อ สารกับ สาธารณชนโดยการใช ก ารควบคุ ม สื่อ และเพิ กเฉยต อข อ
เรี ย กร อ งของเสี ย งส ว นน อ ย สิ่ ง ต า ง ๆ เหล า นี้ เ ป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ ก ระตุ น ให ผู ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบใช ค วามรุ น แรงเพื่ อ เป ด ประเด็ น ป ญ หาต อ สาธารณชน ในบางครั้ ง ภาครั ฐ หรื อ
ผูประกอบการก็ใชความรุนแรงในการแยกแกนนําออกจากผูรวมชุมนุม เพื่อทําใหกระบวนการ
เคลื่อนไหวขาดผูนํา ทําใหงายตอการเขาไปควบคุมและสลายความขัดแยง (Divide and Conquer)
จึงอาจกลาวไดวาแนวคิดในการนํากระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงที่พัฒนาในสังคมตะวันตก
เชน การสนทนาประชาคม (Citizen Dialogue) มาประยุกตใชในการแกไขขอพิพาทในสังคมไทย
คงจะตองคํานึงถึงปจจัยดังกลาวขางตน
รูปที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการแกไขปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม
การตอบสนองต อ ป ญ หาความ
ขั ด แ ย ง ข อ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ผูประกอบการ
การตอบสนองขั้นสูงสุด

การตอบสนองขั้นต่ําสุด

ระดับความรุนแรงของความ
ขัดแยง

การยุติปญหา
(การตั้งคณะกรรมการ)
การลงโทษ
(กฎหมายและอํานาจมืด)
การเผชิญหนา
การประนีประนอม
การบิดเบือนขอมูล

สูง

ต่ํา

ที่มา: ปรับปรุงจาก Phuangcharoen (2004)
10

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูเสียชีวิตและสูญหายสามารถสืบคนเพิ่มเติมไดในรายงานพิเศษ “ประดับไวในโลกา”, ฟาเดียวกัน ปที่
2 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547), หนา 42-87
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ปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจึงมิไดดํารงอยูเพียงมิติเดียว แตเกิดจากมูลเหตุสําคัญ
หลายประการ เชน การใชความรุนแรงในการยุติปญหา แตประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งและแยกไม
ออกจากสังคมไทยคือ ปญหาการคอรรัปชัน ที่อาจกลาวไดวาเปนวัฒนธรรมที่ฝงรากลึก รวมทั้งมี
ความสัมพันธอันล้ําลึกกับระบบอุปถัมภในสังคมไทยมาอยางชานาน โดยมีผูมีสวนไดเสียสําคัญ
ประกอบดวย ขาราชการ นักการเมือง และภาคเอกชน อยางไรก็ตาม ปญหาการคอรรัปชันจะไม
สามารถบรรลุผลไดหากขาราชการไมเขาไปมีสวนรวม เชน การละเวนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด หรือการอํานวยความสะดวกใหกับนักการเมืองและภาคเอกชนในการผลักดันโครงการที่
สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. การวิเคราะหปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย: โครงการ
กอสรางทอกาซธรรมชาติ
ถึงแมวา จะมีความพยายามจากนักวิเคราะหความขัดแยงในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห
ปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม วิธีการเหลานั้นนอกจากจะถูก
สร า งบนพื้ น ฐานและสภาพแวดล อ มของสั ง คมตะวั น ตกแล ว ยั ง ขาดการพิ จ ารณาถึ ง ความ
สลับซับซอนของปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีไปใชในประเทศกําลังพัฒนา ดัง
จะเห็นไดจากกรณีตัวอยางปญหาความขัดแยงโครงการกอสรางทอกาซธรรมชาติในประเทศไทย 2
โครงการ คือ โครงการทอกาซยาดานา และโครงการทอกาซจากแหลงพัฒนารวมไทย-มาเลเซียหรือ
โครงการเจดีเอ ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องตนของแตละโครงการดังนี้
โครงการทอกาซยาดานานํากาซจากแหลงกาซธรรมชาติยาดานา สหภาพพมาผานประเทศ
ไทยเขาสูจังหวัดราชบุรีซึ่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 ใหการปโต
เลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)เรงรัดการจัดหากาซธรรมชาติโดยการเจรจาซื้อจากแหลงยาดานา
สหภาพพมาเพื่อใหทันกับแผนการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) โครงการดังกลาวเปนการวางทอเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว ยาวประมาณ
260 กิโลเมตร เริ่มที่ชายแดนไทย-พมา ที่บานอีตอง ต.ปลอก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ไปยัง
โรงไฟฟาพลั งความรอนรวมราชบุรี ในการคัด เลือกพื้นที่ ปตท.ไดจัด ทํา รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนเพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่วางแนวทอ โดยมี 3 ทางเลือก ผลการ
คัดเลือกไดเลือกเสนทางที่ 1
วามีความเหมาะสมตอการพัฒนาสูงสุดและสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด อยางไรก็ตามเสนทางดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาตางๆ ติดตามมา ดังนี้ 1)
ประเด็นปญหาทางดานเศรษฐกิจและพลังงานของโครงการ 2) ประเด็นปญหาทางสังคม เชน การ
ไดรับขอมูลขาวสารของประชาชน ปญหาความเสี่ยง การคิดคาชดเชย 3) ประเด็นปญหาดาน
สิ่งแวดลอม เชน การสูญเสียพื้นที่ปา การรบกวนแหลงหากินและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา การชะ
ลางหนาดินขณะกอสราง ความปลอดภัยและอุบัติภัย (คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาโครงการทอ
สงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา, 2541)
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ในขณะที่ โครงการทอกาซจากแหลงพัฒนารวมไทย-มาเลเซียหรือโครงการเจดีเอ มีที่มา
จากขอตกลงแกไขปญหาทับซอนของไหลทวีปดานอาวไทยของสองประเทศ เพื่อแกปญหาดังกลาว
ขางตนในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2522 รัฐบาลไทยและมาเลเซียจึงไดลงนามบันทึกความเขาใจ
(Memorandum of Understanding-MOU) ตกลงจัดตั้งองคกรรวมดูแลการสํารวจและแสวงหา
ประโยชนในพื้นที่พัฒนามาเลเซีย-ไทย (Malaysia-Thailand Development Area-JDA) ซึ่งตอมาใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2533 รัฐบาลทั้งสองประเทศไดลงนามอนุวัติ MOU จัดตั้งองคกรรวมไทยมาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority-MTJA) ในการสํารวจหาแหลงปโตเลียมนั้นทาง
องคกรรวมฯไดแบงพื้นที่สัมปทานออกเปน 2 แปลง คือแปลงเอ- 18 กับแปลงบี-17 และซี-19 โดย
บริษัท Triton Oil และ PETRONAS Carigali เปนผูรับสัมปทานในการขุดเจาะสํารวจในแปลง เอ18 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริษัทที่ไดรับสัมปทานเปนผูลงทุน
เองทั้งหมด และรัฐบาลทั้งสองประเทศจะไดรับคาภาคหลวงจํานวนรอยละ 10 ของกาซธรรมชาติที่
ขุดเจาะไดโดยแบงคนละครึ่ง ที่เหลือรอยละ 90 เปนของบริษัทผูขุดเจาะที่ปากหลุม ตอมาในวันที่ 5
มีนาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการปโตเลียมแหงประเทศไทยลงนามในบันทึกแสดง
เจตจํานง (Memorandum of Intent-MOI) กับปโตรนาส ในการรวมซื้อกาซจากแหลง JDA นํามา
สนองความตองการในตลาดประเทศไทย (คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา, 2544)
ในวันที่ 30 พฤษภาคม ปเดียวกัน ปตท.และปโตรนาสในฐานะกลุมผูซื้อไดลงนามใน MOU
กับกลุมผูขาย ไดแก MTJA และกลุมผูประกอบการทั้งสองกลุม ซึ่งปตท.และปโตรนาสไดลงนามใน
ขอตกลงเบื้องตน (Head of Agreement-HOA) วันที่ 19 กันยายน 2540 ในการซื้อขายกาซฝายละ
50:50 และรวมศึกษาความเปนไปไดของการรวมทุนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
(Trans-Thailand-Malaysia Pipeline-TTM) และโครงการใชประโยชนกาซธรรมชาติจากแหลง JDA
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยและรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย ตอมาในวันที่ 7
เมษายน 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให ปตท.ซื้อกาซจากแหลงJDA และเห็นชอบในการรวม
ทุนกับเปโตรนาส และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2541 ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(IEE) ที่ ปตท. วาจางบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร จํากัด รวมกับคณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แลวเสร็จ โดยเลือกเสนทาง 5 เหนือ ที่มีจุดทอขึ้นบกที่ อ.จะนะ จ.
สงขลา และทายสุดในวันที่ 14 กันยายน 2542 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใหปตท. รวมลงทุน
กับเปโตรนาสในการจัดตั้งบริษัทรวมลงทุนดําเนินโครงการ และเห็นชอบกับรางสัญญา 4 ฉบับ
ไดแก สัญญาซึ้อขายกาซกับกลุมผูขายจากแปลงเอ-18 รางสัญญาใหยืมคืน รางสัญญาผูถือหุน
บริษัทรวมทุน และรางสัญญาแมบทการลงทุนรวม อยางไรก็ตาม กอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีใน
วันที่ 14 กันยายน 2542 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2541 ปตท. ไดวาจางคณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทอกาซธรรมชาติและ
โรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา, 2544)
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เมื่อสาธารณชนไดรับทราบโครงการดังกลาวจึงเกิดการคัดคานโครงการโดยมีประเด็น
ปญหาที่สําคัญดังนี้ 1) ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ภาวะมลพิษจาก
โครงการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 2) ผลกระทบตอสังคมและประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ ไดแก อุบัติเหตุ
จากทอสงกาซระเบิด การเวนคืนที่ดินที่สงผลใหประชาชนไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย การลม
สลายของอาชีพพื้นบาน เชน การประมงขนาดเล็ก การเลี้ยงนกเขาชวา 3) ความจําเปนและ
ผลประโยชน ที่ ป ระเทศไทยจะได รั บ จากโครงการ เช น ความเสี ย เปรี ย บที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสั ญ ญาที่
เกี่ ย วข อ งกั บ โครงการ ความต อ งการรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต แบบพึ่ ง พาตนเองและใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา, 2544)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ข องความขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการก อ สร า งท อ ก า ซทั้ ง สอง
โครงการจะพบวา สาเหตุของความขัดแยงมิไดจํากัดอยูในประเด็นใดประเด็นเดียวตามที่ไดนําเสนอ
โดย Nelkin (1995) หรือ Martin and Richards (1995) แตประกอบดวยกันหลายประเด็น
ดวยกันทั้งปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการกอสรางและการดําเนินโครงการ อาทิเชน ความปลอดภัย
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความขัดแยงระหวางนักวิทยาศาสตรในประเด็นของผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากโครงการตอระบบนิเวศ ความไมโปรงใสของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) และการขาดการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งแนวคิดเรื่องการพัฒนากับ
ปญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 สาเหตุของปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม โครงการทอกาซ Yadana และ JDA
ผลกระทบ
• ระหวาง
การ
กอสราง

•
•

• ระหวาง
ดําเนิน
โครงการ

•
•
•
•

โครงการทอกาซ Yadana
การสูญเสียพื้นที่ปาไมและสัตวปา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
สหภาพพมา
คาชดเชยที่ไมเปนธรรม
ความปลอดภัยของโครงการ
ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
การฟนฟูสภาพพื้นที่ปาที่ถูก
ทําลาย

ที่มา : ปรับปรุงจาก Phuangcharoen (2004)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงการทอกาซ JDA
การวางทอสงกาซในทะเลผลกระทบตอ
ระบบนิเวศทะเลและชายฝง
คาชดเชยที่ไมเปนธรรม
อาชญากรรม
ความปลอดภัยของโครงการ
ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การลมสลายของวิถีชีวิตดั้งเดิม
การลมสลายของวัฒนธรรม
การลมสลายของเศรษฐกิจชุมชน
การลมสลายของอาชีพดั้งเดิม
ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตอ
ชุมชนมุสลิม
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เมื่อทําการวิเคราะหถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยใชการวิเคราะหระบบของความขัดแยง หรือ
System Approaches จะพบวาในระยะแรกของความขัดแยงโครงการทอกาซ ยาดานานั้น
ผูประกอบการซึ่งในที่นี้คือ การปโตเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ไมตอบสนองตอเสียงเรียกรอง
ของผูคัดคานโครงการมากนักในระยะแรก อยางไรก็ตาม เมื่อประเด็นปญหาไดแพรกระจายออกไป
ปตท. เลือกที่จะใชเงินในการ “ซื้อใจ” ชาวบานที่ไดรับผลกระทบ เชน การแจกทุนการศึกษา การ
บริจาคสิ่งของ รวมทั้งการประนีประนอมกับผูคัดคานโครงการซึ่งยืนกรานที่จะไมใหทอกาซผานปา
สมบูรณ เมื่อการแกไขปญหาไมบรรลุผลการเผชิญหนาจึงเกิดขึ้น จึงนําไปสูการเคลื่อนยายผู
คัดคานโครงการออกจากเสนทางการวางทอของ ปตท.
อยางไรก็ตาม การใชกําลังหรือการ
เผชิญหนาระหวางผูสนับสนุนโครงการและผูคัด คานโครงการ รวมทั้งการเพิ่มขึ้ นของแนวรวม
ตอตานโครงการ อันประกอบดวยนักอนุรักษ นักวิชาการ สื่อมวลชน และองคกรเอกชน ตางๆ
อาจกอใหเกิดปญหาในระยะยาวตอภาพพจนของ ปตท. ได ดังนั้น การยุติปญหาโดยการใชผูเจรจา
ไกล เ กลี่ ย คนกลางจึ ง เป น ทางออกของการยุ ติ ค วามขั ด แย ง เมื่ อ ใช ท ฤษฎี ข อง Blowers ในการ
วิเคราะหความขัดแยงที่เกิดขึ้น อาจกลาวไดวา ผูประกอบการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น ในขณะที่ชาวบานจะเขามาเกี่ยวของก็ตอเมื่อตนเองไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการเทานั้น อยางไรก็ตาม ความขัดแยงโครงการทอกาซยาดานาชี้ใหเห็นวาเครื่องมือที่
ผูประกอบการใชในการยุติปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาที่จะ
หาทางยุติปญหาที่ตนเหตุ
ป ญ หาที่ สํ า คั ญ คื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เองทั้ ง ส ว นกลางและส ว นท อ งถิ่ น กลั บ เข า ไปมี ส ว น
เกี่ยวของในการใชความรุนแรงในการยุติความขัดแยง ดังจะเห็นไดจากกรณีความขัดแยงโครงการ
ทอกาซยาดานาที่ขาราชการทองถิ่นเขาไปแทรกแซงปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้ง “ม็อบ”
หนาศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2541 โดยมีการะดมกํานัน ผูใหญบานมารวมชุมนุม
แสดงพลังใหการสนับสนุนการกอสรางทอกาซและในขณะเดียวกันก็เปนการขมขูผูที่ประทวงโดย
สันติมาโดยตลอด นอกจากนี้ เจาหนาที่ของรัฐยังมีความเห็นวาผูคัดคานโครงการเปน “ศัตรูมุงราย
ตอชาติ” และพรอมที่จะใชความรุนแรงเขาไปแกไขปญหา (คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาโครงการ
ทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา, 2541) เชนเดียวกับความพยายามในการยุติความขัดแยง
โครงการทอกาซไทย-มาเลเซียหรือเจดีเอ ที่เจาหนาที่ของรัฐใชความรุนแรงในการสลายมวลชน
และจับกุมผูคัดคานโครงการทอกาซเจดีเอ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 การกระทําดังกลาวกลับ
นําไปสูความแตกแยกระหวางเจาหนาที่ของรัฐและชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาของภาคเอกชนใหเพิ่มมากขึ้น การใชความรุนแรงของภาครัฐในการสลายมวลชนกลับเปน
breeds
สาเหตุใหเกิดการตอบโตดวยการใชความรุนแรงจากผูคัดคานโครงการ (Violence
11
violence) มากยิ่งขึ้น

11

ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไดใน Galtung (1969, 1990, 1996)
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เมื่อพิจารณาถึงวิธีการที่ใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นของทั้ง 2 โครงการ อาจกลาวไดวา แทบ
จะไม มีค วามแตกต า งจากที่ นําเสนอในรูป ที่ 1 โดยเริ่มตนดว ยการให ข อ มูลที่บิดเบื อนเกี่ย วกั บ
รายละเอียดของโครงการ การ “ซื้อ” ผูคัดคานโครงการดวยการใหเงินสนับสนุนในรูปแบบตางๆ
จนกระทั่ ง การใช ค วามรุ น แรงซึ่ ง นํ า ไปสู ป ญ หาการเผชิญ หน า ระหว า งผู ส นั บ สนุ น และผู คั ด ค า น
โครงการ รวมทั้งการใชอํานาจรัฐเขามาจัดการโดยใชอํานาจตามกฎหมาย และมักจะลงทายดวย
การตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เขามาแกไขปญหา (ตารางที่ 3 )
ตารางที่ 3 คณะกรรมการชุดตางๆที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงโครงการ
ทอกาซ Yadana และ JDA
โครงการ

ยาดานา

เจดีเอ

คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการติดตามและ
แกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการทอสงกาซธรรมชาติ
จากแหลงยาดานา (23
เมษายน 2540)
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมาย (9 มกราคม
2541)
คณะกรรมการเพื่อแกไข
ปญหากรณีโครงการทอสง
กาซธรรมชาติจากแหลงยาดา
นา (12 กุมภาพันธ 2541)
คณะกรรมการประชาพิจารณ
(17 กุมภาพันธ 2543)
คณะกรรมการพิจารณาผล
การทําประชาพิจารณ (12
มกราคม 2544)
คณะทํางานพิเศษ ( 5
กุมภาพันธ 2545)

วัตถุประสงค

องคประกอบ

เพื่อพิจารณา ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการลดผลกระทบใน
ระหวางการกอสราง

ผูแทนจากภาคราชการทั้ง
สวนกลางและทองถิ่น และ NGOs
โดยมีผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุรีเปนประธาน

เพื่อพิจารณาขอตกลงการซื้อขายกาซ
ระหวาง ปตท.และบริษัทสัมปทาน

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย

เพื่อพิจารณาขอมูลและขอเท็จจริง
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา
เกี่ยวกับโครงการทอสงกาซธรรมชาติ ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ โดยมีนาย
จากแหลงยาดานา
อานันท ปนยารชุน เปนประธาน
เพื่อจัดทําประชาพิจารณและเสนอผล
เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อพิจารณาผลของการจัดทําประชา
พิจารณที่เสนอโดยคณะกรรมการ
ประชาพิจารณรวมทั้งพิจารณา
ประเด็นขอกฎหมายและผลกระทบ
ของโครงการ
เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและ
ขอเท็จจริงของโครงการเพื่อเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Phuangcharoen (2004)

ผูแทนจากภาคราชการและ
ภาคเอกชน
ผูแทนจากมหาวิทยาลัยและภาค
ราชการ

คณาจารยจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ความพยายามในการแกไขปญหาโดยการใชกระบวนการมีสวนรวม เชน การทําประชา
พิจารณ (Public hearing) นอกจากจะไมสามารถบรรเทาหรือยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลวยัง
กอใหเกิดปญหาการเผชิญหนาระหวางภาครัฐและประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความไมเทา
เทียมกันในการเขาถึงและการใหขอมูลที่ถูกตองตอผูไกลเกลี่ยขอพิพาท ความลมเหลวในการใช
เครื่ อ งมื อ ดั ง กล า วในวิ ถี ท างและวั ฒ นธรรมแบบไทยส ง ผลให ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะขาดความเชื่อมั่นรวมทั้ง “ปฏิเสธ” ที่จะมีสวนรวมในการรับฟงคําชี้แจงของรัฐหรือเจาของ
โครงการ
อาจกลาวไดวาการนําเครื่องมือในการลดปญหาความขัดแยงที่ใชในประเทศที่พัฒนาแลว
(Developed Countries) เชน การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) มาใชใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา (Developing Countries) ดังเชน ประเทศไทยในกรณีการยุติปญหาความ
ขัดแยงโครงการทอกาซ เจดีเอ โดยขาดการพิจารณาถึงบริบท (Context) ทางวัฒนธรรม สังคม
และการเมืองใหรอบคอบจึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งของปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ประชา
พิจารณ (Public hearing) ก็ไดรับการวิพากษวิจารณวามีความบกพรองและไมสมบูรณในตัวของมัน
เอง ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการกีดกันผูที่ไดรับผลกระทบเขาสูขั้นตอนการมีสวนรวม
Public hearing, for example, are notoriously self-selective
and frequently fail to incorporate important populationspecific issues into environmental management decisions.
Environmental discrimination is a product of, among other
things, consultative procedures that do not provide
equitable social access to participatory processes. (Stone,
2001, p.207)
กรณีความขัดแยงโครงการ Mackenzie Valley pipeline ในประเทศแคนาดาและโครงการ
Siberian pipeline ในประเทศรัสเซีย เปนตัวอยางที่ดีที่สามารถนํามาใชศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
ชี้ใหเห็นวาบริบททางการเมือง (Political context) เปนประเด็นที่ไมอาจมองขามในการวิเคราะห
ปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจาก การยุติปญหาความขัดแยงโครงการทอกาซ
Mackenzie Valley Pipeline ที่นํากาซจากประเทศแคนาดาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป
1980 เมื่อชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาวเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานโครงการ
รวมทั้งใหขอมูลดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมตอคณะกรรมการไตสวนสาธารณะ (Public
Inquiry) ที่ทําหนาที่โดย Justice Thomas R. Berker ซึ่งขอมูลดังกลาวมีความแตกตางจากขอมูลที่
นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาอยาง
สิ้นเชิง ประเด็นดังกลาวขยายขอบเขตของความขัดแยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีความเคลื่อนไหวที่กดดัน
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หนวยงานที่รับผิดชอบใหยุติโครงการดังกลาว หากขอสงสัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาไมไดรับการอธิบาย
หรือทําใหปรากฏตอสาธารณชนวาจะไมเกิดผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิมในระยะยาว
กระบวนการในการแกไขปญหาจึงมีความซ้ําซอน รวมทั้งในบางประเด็นตองทําการศึกษา
ซึ่งใน
วิจัยเพิ่มเติมเพื่ออธิบายถึงความแตกตางของขอมูลที่ถูกนําเสนอโดยคูกรณีแตละฝาย
ทายที่สุดหลังจากใชระยะเวลากวา 3 ป ในการรับฟงปญหารวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอเท็จจริง
คณะกรรมการไตสวนสาธารณะที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลเพื่อทําการศึกษาและรับฟงปญหาที่
เกิดขึ้นจากทุกภาคสวนไดใหขอสรุปที่สําคัญ คือ ใหยุติโครงการ Mackenzie Valley Pipeline
จนกวาจะไดทํ าการศึก ษาปญ หาที่เกิด ขึ้นอยางครบถ วน รวมถึงปญหาความขัดแยงเรื่องการใช
ประโยชนที่ดินที่เปนปญหาอยูระหวางรัฐกับชุมชนดั้งเดิมไดรับการแกไข (Mackenzie Valley
Pipeline Inquiry (Canada), 1977)
ในทางตรงขาม ถึงแมวาโครงการกอสรางทอกาซ Siberian Pipeline ในประเทศรัสเซียจะ
สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและชุมชนอยางกวางขวาง รวมถึงการขาด
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแรงงานในการกอสรางทอกาซที่นําไปสูประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางไรก็ตาม รัฐบาลรัสเซียก็ประสบความสําเร็จในการสงกาซไปสูผูบริโภคในยุโรปโดยไมมีการ
คัดคานจากผูไดรับผลกระทบจากโครงการ แตทายที่สุดแลวก็เกิดการระเบิดของทอกาซในวันที่ 4
มิถุนายน 1989 หลังจากเปดการสงกาซไดเพียงไมนาน เปนผลใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก
(Phuangcharoen, 2004) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใชในการแกไขปญหาความขัดแยงของแต
ละประเทศในโครงการทอกาซแลวจะพบวามีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 เครื่องมือที่ใชในการยุติปญหาความขัดแยงโครงการทอกาซในประเทศแคนาดา
ไทย และรัสเซีย
ประเทศแคนาดา
• คณะกรรมการไต
สวนสาธารณะ

•
•
•
•
•

ประเทศไทย
การบิดเบือนขอมูล
การประนีประนอม
การเผชิญหนา
การลงโทษโดยการใชอํานาจ
รัฐและอํานาจมืด
การตั้งคณะกรรมการ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Phuangcharoen (2004)

ประเทศรัสเซีย
• การเตือน
• การเฝาดู
• การดักฟงและตรวจสอบการสื่อสาร
• การไตสวนโดยเจาหนาที่ของรัฐ
• การขมขู
• การควบคุมตัว กักขัง และการขับไล
ออกจากสังคม
ที่มา: Ioffee and Maggs (1983)
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รากเหงาของความขัดแยง

ความขัดแยงโครงการทอกาซในประเทศไทยแสดงใหเห็นวา ถึงแมวาวิธีวิเคราะหปญหา
ความขัดแยงที่พัฒนาโดยนักวิชาการตะวันตกจะสามารถใชอธิบายปญหาที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม
วิธีการดังกลาวไมสามารถที่จะอธิบายถึงปญหาความขัดแยงที่ฝงลึกอยูในวัฒนธรรมไทยได ดังนั้น
เพื่อคนหา “ราก” ของความขัดแยงในสังคมไทยโดยใชทฤษฎีความรุนแรง (Violence theory) ที่
นําเสนอโดย Galtung (1969) อันประกอบดวยความรุนแรงทางตรง (Direct violence) ความ
รุนแรงทางโครงสราง (Structural violence) และความรุนแรงทางวัฒนธรรม (Cultural violence)
มาวิเคราะหปญหาความขัดแยงโครงการทอกาซที่เกิดขึ้นก็พบวา สิ่งที่จะตองพิจารณาเปนอันดับแรก
วาเปนสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้น คือ ความรุนแรงทางโครงสราง (Structural Violence) ทีย่ งั
มีอยูในสังคมไทย ดังจะเห็นไดจากกรณีความขัดแยงโครงการทอกาซยาดานาที่คณะกรรมการเพื่อ
แกไขปญหากรณีโครงการทอสงกาซจากแหลงยาดานา (2541) ชี้ใหเห็นถึงประเด็นปญหาสําคัญ 5
ประการ ไดแก
1) คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจดําเนินโครงการมีจุดออนหรือขอบกพรอง เนือ่ งจาก
ขาดความโปรงใสและไมไดใหความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะความคิดเห็น
และความรูสึกของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ
2) ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิที่จะรับรูและเขาถึงขอมูลของโครงการที่ถูกตอง เมื่อไมไดรับ
ขอมูลก็มีสิทธิที่จะทวงติงและคัดคานโดยสันติวิธี
3) ผูรับผิดชอบโครงการไมใหความสําคัญกับสภาพปญหาและผลกระทบของโครงการอยาง
รอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเสียหายตอราษฎรและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
4) การไมตระหนักและไมยอมรับปรัชญาความคิดที่แตกตางกัน
5) สังคมไทยยังขาดกลไกและไมไดคิดถึงกระบวนการจัดการความขัดแยงที่จะนําไปสูขอยุติ
ที่ทุกฝายยอมรับได
ประเด็ น ป ญ หาเหล า นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการ
ตัดสินใจดา นสิ่งแวดลอม อยา งไรก็ตาม ผูมีอํา นาจในการตัด สินใจก็ไมไดนํา ขอผิดพลาดจาก
โครงการทอสงกาซยาดานามาเปนบทเรียนในการปองกันความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการทอสง
กาซเจดีเอ รวมทั้งยังไมใหความสําคัญและเคารพเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ที่ ส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เทคนิ ค ที่ ถู ก นํ า มาใช โ ดยหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
ผูประกอบการอยางสม่ําเสมอคือ การใหขอมูลขาวสารซึ่งเปนเพียงขั้นต่ําสุดของกระบวนการมีสวน
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รวม (Arnstien, 1969) ปญหาสําคัญที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาโดยผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจคือ ขอมูลที่ไดรับถูกบิดเบือนไปจากความเปนจริง
นอกจากนี้ การไมเคารพตอตัวบทกฎหมายดานสิ่งแวดลอมโดยเรงรีบผลักดันโครงการทอ
สงกาซยาดานาในขณะที่การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ภาครัฐ หรือแมกระทั่งขั้นตอนลงนามในสัญญาก็ไมไดมีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
อยางครบถวน และขาดการมีสวนรวมของประชาชน การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมของโครงการจึงเปนเพียง “ใบผานทาง” เทานั้น12 เชนเดียวกับโครงการทอสงกาซเจดี
เอ ที่คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา มีขอคิดเห็นที่สําคัญ คือ โครงการนี้นอกจากจะขาด
การตรวจสอบภายในกลไกของภาครัฐดวยกันเองแลว ในสวนของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมยังคงมีขอบกพรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแยกโครงการวางทอสงกาซและโรงแยกกาซ
ธรรมชาติออกจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ โดย หามคิดหามถามหามสนใจเรื่องเขตอุตสาหกรรมนั้น
จึงเปนความไมรับผิดชอบของรัฐและเปนขอเสนอที่เปนไปไมได ยิ่งเมื่อผนวกกับตัวอยางในทางลบ
ของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่ชาวบานสามารถทราบขาวสารไดโดยทั่วไปแลว
กรณี(นี้) จึงไมนาแปลกใจแมแตนอยเลย ที่กระแสทวงติงในพื้นที่จะรอนแรง มุงเนนมุงเรียกขอ
ทราบและมีสวนรวมในโครงการพัฒนาทั้งหมด เมื่อไมไดรับการตอบสนอง โครงการนี้ก็ถูกตราหนา
วา “หมกเม็ด” ไปในทันที (คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา, 2544, หนา 9)
การจัดทําประชาพิจารณโดยคําสั่งแตงตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความคลาดเคลื่อน
จากหลักการ เชน โจทยที่ใหพิจารณาเปนโจทยที่บังคับใหยอมรับกอนวาจะตองมีโครงการพัฒนาใน
ภาคใต ต อนล า งโดยก า ซธรรมชาติ รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดเส น ทางการวางท อ ก า ซธรรมชาติ ไ ว
เรี ย บรอ ยแลว โจทยเ ชน นี้จึ ง ไมมี ค วามสมบู ร ณ พอที่จ ะนํ า เข า สู ก ระบวนการประชาพิ จ ารณ ไ ด
(คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา, 2544) ปญหาที่สําคัญ คือ ผูมีอํานาจในทางการเมืองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐก็กีดกันกลุมและองคกรมิใหเขามามีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจดานสิ่งแวดลอมดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการใชความรุนแรงทางตรง (Direct violence) เชน
การทํารายผูคัดคานโครงการ การขมขู และการจับกุม อยางตอเนื่อง การตอบโตของผูคัดคาน
โครงการจึงเปนไปในลักษณะของการใชความรุนแรงเชนกัน โดยมีปจจัยเรงที่สําคัญ คือ การขาด
ความสนใจในขอเรียกรองจากหนวยงานทั้งสวนกลางและทองถิ่น การขาดเครือขายที่แข็งแรงในการ
สนับสนุนทั้งทางดานวิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการที่สื่อมวลชนไมใหความสนใจในการ
รายงานสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากถูก “ซื้อ” โดยผูประกอบการ (Phuangcharoen, 2004)
สิ่งที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงความพยายามของผูมีอํานาจหรือรัฐพยายามรักษา “ระยะหาง”
หรือกลาวอีกในหนึ่งคือการดํารงไวซึ่งความรุนแรงทางโครงสรางในรูปของสิทธิการจัดการทรัพยากร
12

รายละเอียดในประเด็นนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในรายงานการรับฟงขอเท็จจริง ขอวินิจฉัยและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหากรณี
โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา
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ที่ยึดครองโดยรัฐที่ชอบดวยกฎหมายกับสิทธิชุมชนในการใชทรัพยากรนั้น ๆ 13
ซึ่ง Arnstein
(1969) ไดกลาวไววาความแตกตางของชนชั้นในสังคมเปนปจจัยสําคัญในการกีดกันชุมชนในการ
เขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม ในขณะที่ Galtung (1969, 1990) ก็ใหความสําคัญ
กับเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ผูมีอํานาจปกครอง (Topdogs) พยายามกีดกันประชาชน
สวนใหญที่ไรอํานาจ (Underdogs) ในการใชสิทธิ์หรือใหความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งในทายที่สุดก็นําไปสูปญหาความขัดแยง
อยางไรก็ตาม วาทกรรม (Discourse) ไดถูกสรางขึ้นมาอยางมากมาย เพื่อสรางความชอบ
ธรรมในการใชความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) ในการกดดันผูคัดคานโครงการ ดังจะเห็นได
จากการจัดทําแผนปราบปรามผูประทวงโครงการทอสงกาซยาดานาที่ระบุวาผูคัดคานโครงการเปน
“ฝายตรงขาม” หรือ “ผูไมหวังดีตอชาติ” รวมทั้งเปน “ศัตรูของชาติ” ในขณะที่ผูประกอบการก็อางถึง
ความชอบธรรมในการดําเนินโครงการเนื่องจากโครงการดังกลาวไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเรียบรอยแลว รวมทั้งใชวาทกรรม “การพัฒนา” มาสนับสนุน เชนเดียวกับ
กรณีโครงการทอสงกาซ เจดีเอ ที่มีการประณามผูที่คัดคานโครงการวา “ขัดขวางความเจริญของ
ประเทศ” “รับเงินจากตางชาติมาคัดคา นโครงการ” วาทกรรมดังกลา วสรางความแตกแยกให
เกิดขึ้นสังคมไทย อันจะนําไปสูการแบงเปน “เขา” และ “เรา” ซึ่งจะทําใหงายตอการใชอํานาจรัฐใน
การ “ลอมปราบ” รวมทั้งการกระทําใดๆที่จะ “สลาย” ผูที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง เมื่อภาพที่
แปลกแยกถูกสรางขึ้น รวมทั้งสาธารณชนเกิดความเอนเอียงหรือสับสนตอปญหาที่เกิดขึ้น และมี
ความเชื่อมั่นในขอมูลที่ถูกนําเสนอเพียงดานเดียวจึงเกิดภาวะที่อาจเรียกไดวาเปน “ภาพลวงตา” ที่
เห็นวาการใชความรุนแรงในการยุติปญหาที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่ “ยอมรับได”
ปญหาที่สําคัญ คือ การใชวาทกรรมเพื่อกําจัดฝายตรงขามยังคงดํารงอยูในสังคมไทย ดังจะ
เห็นไดจากพัฒนาการของวาทกรรมที่ผูใชอํานาจปกครองในอดีตที่สรางความชอบธรรมในการใช
ความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยง เชน ผูที่มีความคิดและความเห็นแตกตางในทาง
การเมืองจากภาครัฐก็จะถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต และสืบเนื่องมาถึงปจจุบันที่มักจะตั้งคําถาม
กับผูมีความเห็นที่แตกตางวาเปน “คนไทยหรือเปลา?” การตั้งคําถามดังกลาว นอกจากจะบงบอก
ว า ผู ที่ ใ ช ว าทกรรมนี้ มี ค วามตื้ น เขิ น ทางความคิ ด ขาดการพิ จ ารณาและให ก ารเคารพต อ ความ
แตกตางและความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของผูค นในสัง คม แลวยัง
สะทอนใหเห็นถึงความรุนแรงทางวัฒนธรรม (Cultural Violence) ที่ฝงรากลึกอยูในสังคมไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ผานการ “กดทับ” จากผูมี
อํานาจปกครองมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย และการใชวาทกรรม
ดังกลาวยังจะเปนการจุดประกายความแตกแยกในสังคมใหเพิ่มมากขึ้น (Phuangcharoen, 2004)

13

ดูประเด็นนี้เพิ่มเติมไดใน ศุลีมาน และ วัฒนา (2546)
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อาจกลาวไดวาการดํารงอยูของความรุนแรง (Violence) ในสังคมไทย ทั้งความรุนแรง
ทางตรง (Direct violence) ในรูปของวิธีการที่ใชในการแกไขปญหาความขัดแยงที่ใชกําลัง
ประทุษรายผูคัดคานโครงการ การขมขู ความรุนแรงโครงสราง (Structural violence)ที่เห็นไดชัด
จากการที่ภาครัฐและผูประกอบการกีดกันผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนในการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม
การไมใหขอมูลขาวสาร รวมทั้งการพัฒนาที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เปนฐานทรัพยากรในการดํารงชีวิตของชุมชน และความรุนแรงทางวัฒนธรรม (Cultural violence)
ที่สะทอนใหเห็นไดจากการที่ภาครัฐไมมีความยากลําบากในการสรางความชอบธรรมใหกับตนเอง
ในการใชความรุนแรงทางตรง (Direct violence) เพื่อกดดันผูคัดคานโครงการทอกาซยาดานาและ
เจดีเอโดยการสรางภาพใหผูคัดคานเปน “ผูราย” ในสายตาของคนสวนใหญของประเทศ เปนปจจัย
สําคัญที่นําไปสูปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น และเปนคําตอบของคําถามที่ตั้งไววา
ความขัดแยงในประเทศไทยทําไมถึงแตกตาง

6.

สรุป

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามกระแสการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาที่เกิดจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ (Mega project) ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวิถี
ชี วิ ต ชุ ม ชน ถึ ง แม ว า จะมี ท ฤษฎี ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห ป ญ หาความขั ด แย ง ด า น
สิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวาไมมีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่สามารถใชวิเคราะหปญหาความขัดแยงได
ครอบคลุมในทุก ๆ ประเด็น บางทฤษฎีอาจมีความเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหหาสาเหตุของขอ
พิพาท ในขณะที่การวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดการเผชิญหนาของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)
จําเปนตองใชอีกทฤษฎีหนึ่งเขามาอธิบายถึงปรากฏการณดังกลาว ในทํานองเดียวกันแนวทางใน
การแกปญหาหรือลดความขัดแยง รวมทั้ง กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนก็แตกตางกัน
ไปตามลักษณะโครงสรางของสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้น การวิเคราะหปญหาความ
ขัดแยงไมควรยึดติดกับทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวแตควรใหความสําคัญกับการวิเคราะหปญหาความ
ขัดแยงอยางบูรณาการ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา (Typology Approach) ความรุนแรงของ
ปญหาที่เกิดขึ้น (System Approaches) และวิเคราะหวาวิธีการที่ใชในการยุติปญหาความขัดแยง
(Controversy Resolution Approaches) คือวิธีใด รวมทั้งวาทกรรม (Discourse) ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเกิดกรณีพิพาท ซึ่งจะเปนการศึกษาปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มจนถึงสิ้นสุด
อย า งไรก็ ต าม สิ่ งที่ ไม ค วรมองข า มในการวิ เ คราะหปญ หาความขัด แยง คือ การวิเ คราะหถึ ง
ประวัติศาสตร บริบททางการเมือง และโครงสรางของสังคม (Social Structural Approaches)
รวมทั้งวัฒนธรรมและรากเหงาของปญหาที่แตกตางกันไปในแตละสังคม ซึ่งวิธีการดังกลาวขางตน
สามารถนํามาใชเพื่ออธิบายปญหาความขัดแยงในสังคมที่สลับซับซอนอยางสังคมไทยไดเปนอยางดี
ในขณะที่นักวิชาการตะวันตกละเลยที่จะพิจารณาและใหความสําคัญกับประเด็นเหลานี้
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บทสงทาย

บทเรียนที่ไดจากกรณีความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมโครงการทอกาซยาดานาและเจดีเอ
ชี้ใหเห็นวา ปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมไมสามารถที่จะทําใหยุติไดอยางสิ้นเชิง เนื่องจาก
ปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมสามารถที่จะกลับมาเปนประเด็นปญหาความขัดแยงใหมใน
สังคมไดอยางตอเนื่อง ดังเชน การขึ้นคาไฟฟาถูกนําไปเชื่อมโยงกับการนํากาซจากแหลงยาดานา
มาผลิ ต ไฟฟ า รวมทั้ ง ความขั ด แย ง ระหว า งชาวบ า นกั บ ผู ป ระกอบการในเรื่ อ งของการใช พื้ น ที่
สาธารณะในกรณีโครงการทอกาซเจดีเอ
นอกจากนี้ สิ่งที่นักวิเคราะหปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมตองจับตามองอยางใกลชิด
คือ นโยบายการสงเสริมการลงทุนในโครงการ Mega project ที่อาจนําไปสูปญหาความขัดแยงดาน
สิ่งแวดลอม ที่กลาวเชนนี้ก็เพราะสาเหตุสําคัญของปญหาความขัดแยงที่เปนปญหาเดิมๆยังไมไดรับ
การแก ไ ข โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง โครงสร า งของการตั ด สิ น ใจยั ง คงเป น แนวดิ่ ง (Top-Down)
กระบวนการตัดสินใจยังคงขาดการมีสวนรวมของประชาชน ภาคราชการยังคงออนแอและพรอมทีจ่ ะ
ถู ก แทรกแซงและชี้ นํา โดยนั ก การเมื อ งที่ ยัง เล็ ง เห็น แต ประโยชน สว นตนมากกว า ประโยชน ข อง
ประชาชน ภาคประชาชนยังขาดเครือขายที่แข็งแรงทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง และองคกรอิสระที่ยังไม
เปนอิสระ รวมทั้งเครื่องมือในการยุติปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับบริบทของ
สั ง คมไทยยังไม ไดรับ การพั ฒนา ปญ หาเหล า นี้ เกี่ย วข องและสอดประสานกั น อยา งเหนีย วแน น
ดังนั้น การแกไขปญหาดังกลาวจึงเปนเรื่องยากและทาทายผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนอยางยิ่ง
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