ทิศทางการปฏิรูปประเทศ กับความเป็ นธรรมในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ

พลเดช ปิ่ นประทีป / 20 มกราคม 2561

เป็ นที่รับรู้รับทราบกันโดยทัว่ ไปว่า ปั จจุบนั การปฏิรูปประเทศไทยที่ก่อตัวมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปี กําลังอยูใ่ นกระแสสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลคสช.เข้ ามาบริ หารประเทศในสถานการณ์พิเศษ มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
มีกลไกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ 1 คณะ กลไกคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปตํารวจ และ
กลไกคณะกรรมการปฏิรูปด้ านหลักๆอีก 11 คณะ
หากพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็ นธรรมในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อาจดูได้ จากทิศทางนโยบายของชาติที่ปรากฏ
เป็ นกระแสหลักอยูใ่ นกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ซึง่ ระบุไว้ ในวิสยั ทัศน์ ว่า “ประเทศไทยมี ความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยื น เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” และกําหนดไว้ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ 5
“ด้านการสร้างการเติ บโตทีเ่ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม”
สําหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเอง ก็มีทศิ ทางที่สอดคล้ องกัน โดยกําหนดกรอบ
ประเด็นการปฏิรูปไว้ 6 เรื่ อง ได้ แก่ 1)ทรัพยากรทางบก อันหมายถึง ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่
2)ทรัพยากรนํ ้า 3)ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4)ความหลากหลายทางชีวภาพ 5)สิ่งแวดล้ อม 6)ระบบบริ หารจัดการด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ส่วนแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 12 ก็ได้ กําหนดทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้ องกันไว้ ในยุทธศาสตร์ ที่ 4 ว่าด้ วยเรื่ อง “การ
เติ บโตทีเ่ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยื น” โดยมีเป้าหมายสําคัญ 4 ประการ คือ การรักษาและฟื น้ ฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้ างความมัน่ คงและบริ หารจัดการทรัพยากรนํ ้า การบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมและมลพิษ และการ
พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊ าซเรื อนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
ดูไปแล้ ว ลายลักษณ์อกั ษรที่ปรากฏอยูใ่ นหลักนโยบายของชาติอนั หลากระดับและหลายรูปแบบเหล่านี ้ ก็ล้วนเป็ นสิง่ ที่ดีงาม
และน่าจะมีความถูกต้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาในปั จจุบนั มากที่สดุ เท่าที่ภมู ิปัญญารวมหมู่ของเรามีอยูใ่ นขณะนี ้
เพราะมันเกิดจากกระบวนการทํางานแบบมีสว่ นร่วมของหลายฝ่ าย มีการตรวจสอบถ่วงดุลและเรี ยนรู้ปรับตัวหาหาทางออก
ทางเลือกร่วมกันได้ ในระดับหนึง่ และเป็ นการสะท้ อนเจตนารมณ์แห่งชาติที่จะนําพาประเทศไปในระยะ 20 ปี ข้างหน้ า

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลานํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ก็ใช่วา่ จะราบรื่ นไปเสียทุกอย่าง เพราะสังคมไทยได้ ผ่านประสบการณ์
ความขัดแย้ งและสมรภูมิการต่อสู้แย่งชิงฐานทรัพยาการกันมาเป็ นเวลาที่ยาวนานพอสมควร ความยากจนของชาวบ้ าน
จํานวนไม่น้อยที่ยงั ต้ องพึง่ พาอาศัยฐานทรัพยากร ความสํานึกในสมบัติสาธารณะที่แตกต่างระดับกันไป ความทุกข์ เจ็บปวด
ขมขื่น ผิดหวัง ท้ อแท้ ล้ มเหลวและแรงกดดันที่เกิดขึ ้นกับฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ล้ วนนํามาซึง่ อคติ ความกลัว หวาดระแวง และ
ไม่ไว้ วางใจระหว่างกัน การจัดการและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืนจึงมีดา่ น
อุปสรรค
ในเงื่อนไขเช่นนี ้ การบังคับสัง่ การจากฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อการออกกฎหมายเพิม่ เติมแต่เพียงถ่ายเดียว จะไม่สามารถ
แก้ ปัญหาได้ หรื อ ถ้ าแก้ ได้ ก็ไม่ยงั่ ยืน แต่เราต้ องการกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในการปฏิบตั ิ (Interactive Learning Through Action)
และการจัดการปั ญหาสาธารณะร่วมกันระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมาย (Co-management) จึงเป็ น
ปั จจัยความสําเร็ จที่ขาดไม่ได้
จากบทเรี ยนรู้และประสบการณ์ร่วม 20 ปี ของเครื อข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียวและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากผลงานสิปปนนท์ เก
ตุทตั ในทศวรรษที่สอง มีข้อเสนอในเชิงหลักการและแนวทางบางประการสําหรับการเสริมสร้ างความยัง่ ยืนของทรัพยากรและ
ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากสมบัติสาธารณะ เพื่อการพิจารณา ดังนี ้

1.ยึดเจตนารมณ์ ร่วมของชาติเป็ นเป้ าหมายใหญ่
ในยุคสังคมข้ อมูลข่าวสารและสื่อโซเชียลที่มีอิทธิพลสูง ใครๆก็สามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากเนื ้อหาสาระที่เป็ นข้ อกําหนด
ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปและแผนพัฒนาประเทศ รวมทังกฎกระทรวงและระเบี
้
ยบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
การทําความเข้ าใจเจตนารมณ์ของนโยบายสาธารณะอย่างถึงแก่นและยึดกุมให้ มนั่ จะทําให้ ร้ ูเท่าทัน ไม่ถกู ละเมิดหลอกลวง
ไม่หวัน่ ไหวโลเลไปตามกระแส รวมทังยั
้ งจะสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมืออ้ างอิงและช่วยกันกํากับดูแลให้ ผ้ มู ีอํานาจหน้ าที่ ทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั ้นเรื่ องนี ้จึงควรถือเป็ นภารกิจพื ้นฐานที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจะต้ อง
ดําเนินการ

2.ใช้ พลังชุมชนท้ องถิน่ และสังคมเข้ มแข็งเป็ นแรงขับเคลื่อน

บทเรี ยนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านๆมาแล้ ว มีทงส่
ั ้ วนที่ประสบความสําเร็ จ-ก้ าวหน้ าซึง่ มีไม่มาก และส่วนที่ล้มเหลว หยุดนิ่งหรื อ
ยิ่งล้ าหลังลงไปอีกเพราะโลกหมุนเร็ ว ไม่รอท่า ปั จจัยสําคัญคือพลังทางสังคมที่เข้ ามามาหนุนนําและหนุนเนื่อง
“พลังทางสังคม”เป็ นพลังที่เกิดจากความรู้ความเข้ าใจ ตื่นตัว เห็นความสําคัญ มีสํานึกสาธารณะและเสียสละเข้ าร่วมผลักดัน
ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง เป็ น “พลังทางปั ญญา” และ “พลังทางศีลธรรม” เป็ นพลังของพลเมืองตัวเล็กๆที่ม่งุ ทํา “หน้ าที่
ส่วนรวม”มากกว่าการเรี ยกร้ อง “สิทธิประโยชน์สว่ นตน”
ยิ่งการปฏิรูปต้ องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและระบบอันเป็ นเรื่ องใหญ่ ก็ยิ่งต้ องการพลังสังคมที่เข้ มแข็ง นอกจากนันปั
้ ญหา
การแย่งชิงทรัพยากรและการจัดการความสมดุลในการอนุรักษ์และการพัฒนา อาจทําให้ เกิดจุดความขัดแย้ งอยู่ทวั่ ประเทศ ก็
ต้ องการพลังชุมชนท้ องถิ่นที่เข้ มแข็งเข้ าร่วมการจัดการปั ญหาด้ วยเช่นกัน

3. รั กษาพื้นทีป่ ่ าทีม่ ีอยู่ให้ มั่นคง ขยายเครื อข่ ายป่ าชุมชนอย่ างหลากหลาย
การตั ้งเป้าหมายของชาติที่ม่งุ ฟื น้ ฟูและรักษาพื ้นที่ป่า ให้ คงไว้ ในระดับ 129.2 ล้ านไร่ หรื อ ร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ประเทศภายใน
20 ปี นั ้น ถ้ าคิดอยูบ่ นพื ้นฐานของความหวาดระแวงหรื อต่อสู้เอาชนะคะคาน ก็อาจมีเหตุผลให้ โต้ เถียงกันได้ ไม่จบสิ ้น แต่หาก
คิดบนฐานของการช่วยกันคิดช่วยกันทํา ก็นบั ว่าอยูใ่ นวิสยั ที่จะทําให้ เกิดขึ ้นได้ ไม่ยาก
ปั จจุบนั เรามีพื ้นที่ป่าเหลืออยู่แล้ ว ร้ อยละ 31.58 (102.2 ล้ านไร่) ส่วนนี ้เราจะช่วยกันดูแลรักษาและฟื น้ ฟูอย่างไรให้ กลับมา
อุดมสมบูรณ์ โดยส่วนตัวผู้เขียนเชื่อมัน่ อย่างเต็มเปี่ ยมว่าถ้ ามีกลไกการจัดการร่วมที่เหมาะสมในระดับพื ้นที่ อาจเป็ นระดับ
อําเภอ จังหวัด หรื อตามภูมินิเวศ และให้ มีตวั แทนของชุมชนคนรักป่ าที่ถกู ฝาถูกตัวเข้ ามาเป็ นองค์ประกอบและให้ พวกเขาได้
แสดงบทบาทในการทํางานอย่างเหมาะสม ป่ าเหล่านี ้จะคืนความสมบูรณ์ขึ ้นมาพร้ อมๆกันอย่างเห็นได้ ชดั ภายในไม่เกิน 10 ปี
เป้าหมายพื ้นที่ป่าร้ อยละ 40 แบ่งเป็ นป่ าอนุรักษ์ ร้ อยละ 25 และป่ าเศรษฐกิจร้ อยละ 15 ซึง่ ในส่วนของป่ าเศรษฐกิจนี ้ ควร
ส่งเสริ มสนับสนุนป่ าชุมชนที่มีอยูแ่ ล้ ว จํานวน 8,403 ชุมชน พื ้นที่ 4.16 ล้ านไร่ทวั่ ประเทศ ให้ ได้ ใช้ ศกั ยภาพ องค์ความรู้และภูมิ
ปั ญญาของพวกเขาในการขยายกระบวนการป่ าชุมชน ป่ าหัวไร่ปลายนา ป่ าเชิงวัฒนธรรม ป่ าเศรษฐกิจและโครงการธนาคาร
ต้ นไม้ ให้ หลากหลายไปตามภูมินิเวศ วัฒนธรรมและให้ กระจายตัวไปในทุกภูมิภาค

4. ส่ งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติร่วมกัน
“การจัดการร่วม” คือปั จจัยความสําเร็ จและความยัง่ ยืนของป่ าชุมชนทัว่ ประเทศที่ได้ รับรางวัล นี่เป็ นบทเรี ยนรู้สําคัญจาก
แผนงานรางวัลลูกโลกสีเขียวในเกือบสองทศวรรษที่ผา่ นมา

ในปั จจุบนั นับว่าส่วนราชการที่ดแู ลทรัพยากรป่ าไม้ ทังป่
้ าบนบก ในทะเลและชายฝั่ง ต่างมีการเรี ยนรู้และปรับตัวในทิศทาง
ของการจัดการร่วมกับชุมชนท้ องถิ่นกันมากขึ ้นแล้ ว ทังในเชิ
้ งความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติและวิธีการทํางาน แต่ก็ยงั สามารถทํา
ให้ ดีขึ ้นกว่านี ้ได้ อีกมาก และจะเป็ นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจให้ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
หลักสําคัญอันหนึง่ ที่คณะกรรมการปฏิรูปและรัฐบาลควรขบคิด และกล้ าเปลี่ยนแปลง คือเรื่ องการแบ่งบทบาทการแสดง การ
หนุนเสริ มและตรวจสอบถ่วงดุลซึง่ กันและกันให้ เกิดประสิทธิภาพ ระหว่าง
-

ผู้กําหนดและกํากับนโยบาย (Regulator) ซึง่ ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทั ้งกรมต่างๆที่
ดูแลทรัพยากรป่ าไม้ กับ

-

ผู้จ่ายงบประมาณ(Purchaser) ซึง่ หมายถึงรัฐบาลหรื อสํานักงบประมาณ และ
ผู้ดําเนินการ(Provider) ซึง่ ควรจะเป็ นหน่วยงานอื่น เพราะหน่วยที่เป็ นผู้กํากับนโยบายไม่ควรทําเสียเอง เช่นอาจ
มอบให้ องค์กรปกครองท้ องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน องค์การมหาชน หรื อ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ฯลฯ

ในอีกด้ านหนึง่ องค์กรทางสังคมและภาคีอื่นๆที่มีศกั ยภาพและความพร้ อม ก็ไม่ควรรอการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ างอย่างที่
กล่าวข้ างต้ น หากควรเพิ่มบทบาทและความพยายามในการมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ป่าชุมชนกันไปพลาง ตาม
กําลังสติปัญญา เพื่อให้ เกิดเป็ นพลวัตร
5. พัฒนาองค์ ความรู้ และภูมิปัญญาจากพืน้ ดิน
ถ้ าเราให้ ความสําคัญต่อความรู้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิ มากกว่าการท่องตําราเพื่อไปสอบเอาปริญญาหรื อใช้ แสดงภูมิโต้ เถียงกัน
จะพบว่าชุมชนที่ดแู ลรักษาป่ าทุกแห่งล้ วนมีองค์ความรู้ มากบ้ างน้ อยบางตามพัฒนาการและเหตุปัจจัยแวดล้ อม แต่องค์
ความรู้เหล่านั ้นมักเป็ น “ความรู้แบบฝังแน่น”ที่ติดอยูใ่ นตัวคนผู้ปฏิบตั ิ(Tacit Knowledge) สิ่งที่ควรลงทุนทําอีกอย่างหนึง่ คือ
การสังเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ให้ เป็ น “ความรู้ที่ชดั แจ้ ง”(Explicit Knowledge)ที่สามารถนําไปเผยแพร่ นําไปปรับ
ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวางและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้กนั ได้ งา่ ยขึ ้น
นอกจากนัน้ ในการทํางานส่งเสริ มและร่ วมเรี ยนรู้ไปกับขบวนการป่ าชุมชน ยังพบว่าชุมชนที่เข้ มแข็งและประสบความสําเร็ จนัน้
มักสร้ างนวัตกรรมทางสังคมที่นํามาใช้ ขบั เคลื่อนกระบวนการอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมทางสังคมเหล่านี ้ช่วยสร้ างแนวคิดและ
แรงบันดาลใจให้ กบั มวลชนและสร้ างความน่าสนใจแก่คนภายนอกที่พบเห็น เราจึงควรช่วยกันค้ นหาและส่งเสริ มสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่คนภายนอกสามารถคว้ ากินได้ .

