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พลเดช  ป่ินประทีป / 20 มกราคม 2561 

 

เป็นท่ีรับรู้รับทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ ปัจจบุนัการปฏิรูปประเทศไทยท่ีกอ่ตวัมาอยา่งตอ่เน่ืองในชว่งสบิปีกําลงัอยูใ่น

กระแสสงู โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อรัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศในสถานการณ์พิเศษ มรัีฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ.2560 มีกลไกคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 1 คณะ กลไกคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศกึษา คณะกรรมการปฏิรูป

ตํารวจ และกลไกคณะกรรมการปฏิรูปด้านหลกัๆอีก 11 คณะ 

หากพิจารณาในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ อาจดไูด้จากทิศทางนโยบายของ

ชาตทิีป่รากฏเป็นกระแสหลกัอยูใ่นกระบวนการจดัทํายทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ซึง่ระบไุว้ในวิสยัทศัน์วา่ “ประเทศไทยมีความ

มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกําหนดไว้เป็น

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 “ดา้นการสร้างการเติบโตทีเ่ป็ นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” 

สาํหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเอง ก็มทีศิทางท่ีสอดคล้องกนั โดย

กําหนดกรอบประเดน็การปฏิรูปไว้ 6 เร่ือง ได้แก่ 1)ทรัพยากรทางบก อนัหมายถึง ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ทรัพยากรดิน 

และทรัพยากรแร่ 2)ทรัพยากรนํา้ 3)ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 4)ความหลากหลายทางชีวภาพ  5)สิง่แวดล้อม 6)ระบบ

บริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

สว่นแผนพฒันาประเทศ ฉบบัท่ี 12 ก็ได้กําหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีสอดคล้องกนัไว้ในยทุธศาสตร์ ท่ี 4 วา่ด้วย

เร่ือง“การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน”โดยมีเป้าหมายสาํคญั 4 ประการ คอื การรักษาและฟื้นฟฐูาน

ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมัน่คงและบริหารจดัการทรัพยากรนํา้  การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมและมลพิษ  และการ

พฒันาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ดไูปแล้ว ลายลกัษณ์อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นหลกันโยบายของชาตอินัหลากระดบัและหลายรูปแบบเหลา่นี ้ก็ล้วนเป็นสิง่

ที่ดีงามและนา่จะมีความถกูต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาในปัจจบุนัมากที่สดุเทา่ที่ภมูิปัญญารวมหมูข่องเรามีอยูใ่น

ขณะนี ้ เพราะมนัเกิดจากกระบวนการทํางานแบบมสีว่นร่วมของหลายฝ่าย มกีารตรวจสอบถว่งดลุและเรียนรู้ปรับตวัหาหาทาง

ออกทางเลอืกร่วมกนัได้ในระดบัหนึง่  และเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์แหง่ชาตทิีจ่ะนําพาประเทศไปในระยะ 20 ปีข้างหน้า 



อยา่งไรก็ตาม เมือ่ถงึเวลานํานโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิก็ใชว่า่จะราบร่ืนไปเสยีทกุอยา่ง  เพราะสงัคมไทยได้ผา่น

ประสบการณ์ความขดัแย้งและสมรภมูิการตอ่สู้แยง่ชิงฐานทรัพยาการกนัมาเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควร  ความยากจนของ

ชาวบ้านจํานวนไมน้่อยที่ยงัต้องพึง่พาอาศยัฐานทรัพยากร ความสาํนกึในสมบตัิสาธารณะที่แตกตา่งระดบักนัไป ความทกุข์ 

เจ็บปวด ขมขื่น ผิดหวงั ท้อแท้ ล้มเหลวและแรงกดดนัท่ีเกิดขึน้กบัฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  ล้วนนํามาซึง่อคติ ความกลวั 

หวาดระแวง และไมไ่ว้วางใจระหวา่งกนัการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นธรรมและ

ยัง่ยนืจงึมดีา่นอปุสรรค 

ในเง่ือนไขเช่นนี ้การบงัคบัสัง่การจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐหรือการออกกฎหมายเพิ่มเติมแตเ่พียงถ่ายเดียวจะไมส่ามารถ

แก้ปัญหาได้ หรือ ถ้าแก้ได้ก็ไมย่ัง่ยนื  แตเ่ราต้องการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบตัิ (Interactive Learning Through Action) 

และการจดัการปัญหาสาธารณะร่วมกนัระหวา่งผู้มสีว่นได้สว่นเสยีและเจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมาย (Co-management)  จึงเป็น

ปัจจยัความสาํเร็จท่ีขาดไมไ่ด้ 

จากบทเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม 20 ปีของเครือขา่ยรางวลัลกูโลกสเีขียวและองค์ความรู้ ภมูิปัญญาจากผลงาน

สปิปนนท์ เกตทุตัในทศวรรษท่ีสอง มข้ีอเสนอในเชิงหลกัการและแนวทางบางประการสาํหรับการเสริมสร้างความยัง่ยนืของ

ทรัพยากรและความเป็นธรรมในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสมบตัสิาธารณะ เพ่ือการพิจารณา ดงันี ้

 

1.ยดึเจตนารมณ์ร่วมของชาติเป็นเป้าหมายใหญ่ 

ในยคุสงัคมข้อมลูขา่วสารและสือ่โซเชียลท่ีมีอิทธิพลสงู ใครๆก็สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเนือ้หาสาระท่ีเป็น

ข้อกําหนดในรัฐธรรมนญู พระราชบญัญตั ิยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนปฏิรูปและแผนพฒันาประเทศ รวมทัง้กฎกระทรวงและ

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ได้ทัง้สิน้   

การทําความเข้าใจเจตนารมณ์ของนโยบายสาธารณะอยา่งถึงแก่นและยดึกมุให้มัน่จะทําให้รู้เทา่ทนั ไมถ่กูละเมิด

หลอกลวง ไมห่วัน่ไหวโลเลไปตามกระแส รวมทัง้ยงัจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมอือ้างอิงและชว่ยกนักํากบัดแูลให้ผู้มอีาํนาจหน้าท่ี

ทํางานได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ  ดงันัน้เร่ืองนีจ้งึควรถือเป็นภารกิจพืน้ฐานท่ีผู้ปฏิบตังิานด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

จะต้องดําเนินการ 

 

 

 



2.ใช้พลังชุมชนท้องถิน่และสังคมเข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อน 

บทเรียนการปฏิรูปประเทศท่ีผา่นๆมาแล้ว มทีัง้สว่นท่ีประสบความสาํเร็จ-ก้าวหน้าซึง่มีไมม่าก และสว่นท่ีล้มเหลว 

หยดุน่ิงหรือยิง่ล้าหลงัลงไปอีกเพราะโลกหมนุเร็ว ไมร่อทา่  ปัจจยัสาํคญัคอืพลงัทางสงัคมท่ีเข้ามามาหนนุนําและหนนุเน่ือง   

“พลงัทางสงัคม”เป็นพลงัที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ ตื่นตวั เห็นความสาํคญั มีสาํนกึสาธารณะและเสยีสละเข้าร่วม

ผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงเป็น “พลงัทางปัญญา”และ “พลงัทางศลีธรรม”  เป็นพลงัของพลเมืองตวัเลก็ๆที่มุง่ทํา “หน้าท่ี

สว่นรวม”มากกวา่การเรียกร้อง “สทิธิประโยชน์สว่นตน” 

ยิง่การปฏิรูปต้องการเปลีย่นแปลงโครงสร้างและระบบอนัเป็นเร่ืองใหญ่ก็ยิง่ต้องการพลงัสงัคมท่ีเข้มแข็ง  

นอกจากนัน้ปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรและการจดัการความสมดลุในการอนรัุกษ์และการพฒันา อาจทําให้เกิดจดุความ

ขดัแย้งอยูท่ัว่ประเทศ ก็ต้องการพลงัชมุชนท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งเข้าร่วมการจดัการปัญหาด้วยเชน่กนั 

 

3. รักษาพ้ืนที่ป่าที่มีอยู่ให้ม่ันคง ขยายเครือข่ายป่าชุมชนอย่างหลากหลาย 

การตัง้เป้าหมายของชาตทิีมุ่ง่ฟืน้ฟแูละรักษาพืน้ท่ีป่า ให้คงไว้ในระดบั 129.2 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 40ของพืน้ท่ี

ประเทศภายใน 20 ปีนัน้ ถ้าคดิอยูบ่นพืน้ฐานของความหวาดระแวงหรือตอ่สู้เอาชนะคะคาน ก็อาจมเีหตผุลให้โต้เถียงกนัได้ไม่

จบสิน้ แตห่ากคดิบนฐานของการชว่ยกนัคดิชว่ยกนัทํา ก็นบัวา่อยูใ่นวสิยัท่ีจะทําให้เกิดขึน้ได้ไมย่าก 

ปัจจบุนัเรามพีืน้ท่ีป่าเหลอือยูแ่ล้ว ร้อยละ 31.58(102.2 ล้านไร่) สว่นนีเ้ราจะช่วยกนัดแูลรักษาและฟืน้ฟอูยา่งไรให้

กลบัมาอดุมสมบรูณ์ โดยสว่นตวัผู้ เขียนเช่ือมัน่อยา่งเต็มเป่ียมวา่ถ้ามีกลไกการจดัการร่วมที่เหมาะสมในระดบัพืน้ที่ อาจเป็น

ระดบัอําเภอ จงัหวดั หรือตามภมูนิเิวศ และให้มตีวัแทนของชมุชนคนรักป่าท่ีถกูฝาถกูตวัเข้ามาเป็นองค์ประกอบและให้พวก

เขาได้แสดงบทบาทในการทํางานอยา่งเหมาะสม  ป่าเหลา่นีจ้ะคนืความสมบรูณ์ขึน้มาพร้อมๆกนัอยา่งเห็นได้ชดั ภายในไมเ่กิน 

10 ปี 

เป้าหมายพืน้ท่ีป่าร้อยละ 40 แบง่เป็นป่าอนรัุกษ์ ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15  ซึง่ในสว่นของป่าเศรษฐกิจ

นี ้ควรสง่เสริมสนบัสนนุป่าชมุชนท่ีมอียูแ่ล้ว จํานวน 8,403 ชมุชน พืน้ท่ี 4.16 ล้านไร่ทัว่ประเทศ ให้ได้ใช้ศกัยภาพ องค์ความรู้

และภมูิปัญญาของพวกเขาในการขยายกระบวนการป่าชมุชน ป่าหวัไร่ปลายนา ป่าเชิงวฒันธรรม ป่าเศรษฐกิจและโครงการ

ธนาคารต้นไม้ ให้หลากหลายไปตามภมูนิเิวศ วฒันธรรมและให้กระจายตวัไปในทกุภมูภิาค 

 

 



4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 

“การจดัการร่วม” คอืปัจจยัความสาํเร็จและความยัง่ยนืของป่าชมุชนทัว่ประเทศท่ีได้รับรางวลั น่ีเป็นบทเรียนรู้สาํคญั

จากแผนงานรางวลัลกูโลกสเีขยีวในเกือบสองทศวรรษท่ีผา่นมา 

ในปัจจบุนันบัวา่สว่นราชการท่ีดแูลทรัพยากรป่าไม้ ทัง้ป่าบนบก ในทะเลและชายฝ่ัง ตา่งมกีารเรียนรู้และปรับตวัใน

ทิศทางของการจดัการร่วมกบัชมุชนท้องถ่ินกนัมากขึน้แล้ว ทัง้ในเชิงความรู้ความเข้าใจ ทศันคติและวิธีการทํางาน แตก็่ยงั

สามารถทําให้ดขีึน้กวา่นีไ้ด้อีกมาก และจะเป็นประโยชน์ตอ่การขบัเคลือ่นภารกิจให้บรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

หลกัสาํคญัอนัหนึง่ท่ีคณะกรรมการปฏิรูปและรัฐบาลควรขบคดิ และกล้าเปลีย่นแปลง คอืเร่ืองการแบง่บทบาทการแสดง 

การหนนุเสริมและตรวจสอบถว่งดลุซึง่กนัและกนัให้เกิดประสทิธิภาพ ระหวา่ง 

- ผู้ กําหนดและกํากบันโยบาย ( Regulator) ซึง่ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทัง้กรมตา่งๆท่ี

ดแูลทรัพยากรป่าไม้กบั 

- ผู้จา่ยงบประมาณ(Purchaser) ซึง่หมายถงึรัฐบาลหรือสาํนกังบประมาณ  และ 

- ผู้ดาํเนินการ (Provider) ซึง่ควรจะเป็นหนว่ยงานอ่ืน เพราะหนว่ยท่ีเป็นผู้ กํากบันโยบายไมค่วรทําเสยีเอง เชน่อาจ

มอบให้ องค์กรปกครองท้องถ่ิน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสงัคม องค์กรชมุชน องค์การมหาชน  หรือ 

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม ฯลฯ 

ในอีกด้านหนึง่ องค์กรทางสงัคมและภาคอีืน่ๆท่ีมศีกัยภาพและความพร้อม ก็ไมค่วรรอการเปลีย่นแปลงในเชิงโครงสร้าง

อยา่งที่กลา่วข้างต้น  หากควรเพิ่มบทบาทและความพยายามในการมีสว่นร่วมขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ป่าชมุชนกนัไปพลาง ตาม

กําลงัสตปัิญญา เพ่ือให้เกิดเป็นพลวตัร 

 

5.พัฒนาองค์ความรู้ และภมิูปัญญาจากพ้ืนดิน 

ถ้าเราให้ความสาํคญัตอ่ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบตัิ มากกวา่การทอ่งตําราเพื่อไปสอบเอาปริญญาหรือใช้แสดงภมูิ

โต้เถียงกนั จะพบวา่ชมุชนท่ีดแูลรักษาป่าทกุแหง่ล้วนมีองค์ความรู้ มากบ้างน้อยบางตามพฒันาการและเหตปัุจจยัแวดล้อม 

แตอ่งค์ความรู้เหลา่นัน้มกัเป็น “ความรู้แบบฝังแนน่”ท่ีตดิอยูใ่นตวัคนผู้ปฏิบตัิ( Tacit Knowledge) สิง่ท่ีควรลงทนุทําอีกอยา่ง

หนึง่ คอืการสงัเคราะห์องค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ ให้เป็น “ความรู้ท่ีชดัแจ้ง”( Explicit Knowledge)ท่ีสามารถนําไปเผยแพร่ 

นําไปปรับใช้ได้อยา่งกว้างขวางและพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้กนัได้ง่ายขึน้ 

นอกจากนัน้ ในการทํางานสง่เสริมและร่วมเรียนรู้ไปกบัขบวนการป่าชมุชน ยงัพบวา่ชมุชนท่ีเข้มแข็งและประสบ

ความสาํเร็จนัน้ มกัสร้างนวตักรรมทางสงัคมท่ีนาํมาใช้ขบัเคลือ่นกระบวนการอยา่งตอ่เน่ือง นวตักรรมทางสงัคมเหลา่นีช้ว่ย

สร้างแนวคดิและแรงบนัดาลใจให้กบัมวลชนและสร้างความนา่สนใจแกค่นภายนอกท่ีพบเห็น  เราจงึควรชว่ยกนัค้นหาและ

สง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดนวตักรรมทางสงัคมท่ีคนภายนอกสามารถคว้ากินได้ 


