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เป็นท่ีรับรู้รับทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ ปัจจบุนัการปฏิรูปประเทศไทยท่ีก่อตวัมาอยา่งต่อเน่ืองในชว่งสิบปีกําลงัอยูใ่นกระแสสงู 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือรัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศในสถานการณ์พิเศษ มีรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 

มีกลไกคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 1 คณะ กลไกคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศกึษา คณะกรรมการปฏิรูปตํารวจ และ

กลไกคณะกรรมการปฏิรูปด้านหลกัๆอีก 11 คณะ 

หากพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  อาจดไูด้จากทิศทางนโยบายของชาติท่ีปรากฏ

เป็นกระแสหลกัอยูใ่นกระบวนการจดัทํายทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึง่ระบไุว้ในวิสยัทศัน์ วา่ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และกําหนดไว้เป็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 

“ดา้นการสร้างการเติบโตทีเ่ป็ นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” 

สําหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอง ก็มีทิศทางท่ีสอดคล้องกนั โดยกําหนดกรอบ

ประเด็นการปฏิรูปไว้ 6 เร่ือง ได้แก่ 1)ทรัพยากรทางบก อนัหมายถงึ ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ 

2)ทรัพยากรนํา้ 3)ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 4)ความหลากหลายทางชีวภาพ  5)สิ่งแวดล้อม 6)ระบบบริหารจดัการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สว่นแผนพฒันาประเทศ ฉบบัท่ี 12 ก็ได้กําหนดทิศทางและเปา้หมายท่ีสอดคล้องกนัไว้ในยทุธศาสตร์ ท่ี 4 วา่ด้วยเร่ือง “การ

เติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน”  โดยมีเปา้หมายสําคญั 4 ประการ คือ การรักษาและฟืน้ฟฐูาน

ทรัพยากรธรรมชาติ   การสร้างความมัน่คงและบริหารจดัการทรัพยากรนํา้  การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมและมลพิษ  และการ

พฒันาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพ ภมิูอากาศ 

ดไูปแล้ว ลายลกัษณ์อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นหลกันโยบายของชาตอินัหลากระดบัและหลายรูปแบบเหลา่นี ้ก็ล้วนเป็นสิง่ท่ีดีงาม

และนา่จะมีความถกูต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาในปัจจบุนัมากท่ีสดุเทา่ท่ีภมิูปัญญารวมหมู่ของเรามีอยูใ่นขณะนี ้ 

เพราะมนัเกิดจากกระบวนการทํางานแบบมีสว่นร่วมของหลายฝ่าย มีการตรวจสอบถ่วงดลุและเรียนรู้ปรับตวัหาหาทางออก

ทางเลือกร่วมกนัได้ในระดบัหนึง่  และเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์แหง่ชาติท่ีจะนําพาประเทศไปในระยะ 20 ปีข้างหน้า 



อย่างไรก็ตาม เม่ือถงึเวลานํานโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ ก็ใชว่า่จะราบร่ืนไปเสียทกุอยา่ง  เพราะสงัคมไทยได้ผ่านประสบการณ์

ความขดัแย้งและสมรภมิูการตอ่สู้แยง่ชิงฐานทรัพยาการกนัมาเป็นเวลาท่ียาวนานพอสมควร  ความยากจนของชาวบ้าน

จํานวนไม่น้อยท่ียงัต้องพึง่พาอาศยัฐานทรัพยากร ความสํานกึในสมบตัิสาธารณะท่ีแตกต่างระดบักนัไป ความทกุข์ เจ็บปวด 

ขมข่ืน ผิดหวงั ท้อแท้ ล้มเหลวและแรงกดดนัท่ีเกิดขึน้กบัฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  ล้วนนํามาซึง่อคติ ความกลวั หวาดระแวง และ

ไม่ไว้วางใจระหวา่งกนั  การจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืนจงึมีดา่น

อปุสรรค   

ในเง่ือนไขเชน่นี ้การบงัคบัสัง่การจากฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือการออกกฎหมายเพิม่เติมแต่เพียงถ่ายเดียว จะไมส่ามารถ

แก้ปัญหาได้ หรือ ถ้าแก้ได้ก็ไมย่ัง่ยืน  แตเ่ราต้องการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั (Interactive Learning Through Action) 

และการจดัการปัญหาสาธารณะร่วมกนัระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและเจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมาย (Co-management)  จงึเป็น

ปัจจยัความสําเร็จท่ีขาดไม่ได้ 

จากบทเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม 20 ปีของเครือขา่ยรางวลัลกูโลกสีเขียวและองค์ความรู้ ภมิูปัญญาจากผลงานสิปปนนท์ เก

ตทุตัในทศวรรษท่ีสอง มีข้อเสนอในเชิงหลกัการและแนวทางบางประการสําหรับการเสริมสร้างความยัง่ยืนของทรัพยากรและ

ความเป็นธรรมในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสมบตัิสาธารณะ เพ่ือการพิจารณา ดงันี ้

 

1.ยึดเจตนารมณ์ร่วมของชาตเิป็นเป้าหมายใหญ่ 

ในยคุสงัคมข้อมลูขา่วสารและสื่อโซเชียลท่ีมีอิทธิพลสงู ใครๆก็สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเนือ้หาสาระที่เป็นข้อกําหนด

ในรัฐธรรมนญู พระราชบญัญตัิ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปและแผนพฒันาประเทศ รวมทัง้กฎกระทรวงและระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ได้ทัง้สิน้   

การทําความเข้าใจเจตนารมณ์ของนโยบายสาธารณะอยา่งถงึแก่นและยดึกมุให้มัน่ จะทําให้รู้เท่าทนั ไม่ถกูละเมิดหลอกลวง 

ไม่หวัน่ไหวโลเลไปตามกระแส รวมทัง้ยงัจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมืออ้างองิและชว่ยกนักํากบัดแูลให้ผู้ มีอํานาจหน้าท่ี ทํางานได้

อย่างมีประสทิธิภาพ  ดงันัน้เร่ืองนีจ้งึควรถือเป็นภารกิจพืน้ฐานท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจะต้อง

ดําเนินการ 

 

2.ใช้พลังชุมชนท้องถิน่และสังคมเข้มแข็งเป็นแรงขับเคล่ือน 



บทเรียนการปฏรูิปประเทศท่ีผ่านๆมาแล้ว มีทัง้สว่นท่ีประสบความสําเร็จ-ก้าวหน้าซึง่มีไม่มาก และสว่นท่ีล้มเหลว หยดุน่ิงหรือ

ยิ่งล้าหลงัลงไปอีกเพราะโลกหมนุเร็ว ไม่รอทา่  ปัจจยัสําคญัคือพลงัทางสงัคมท่ีเข้ามามาหนนุนําและหนนุเน่ือง   

“พลงัทางสงัคม”เป็นพลงัท่ีเกิดจากความรู้ความเข้าใจ ต่ืนตวั เห็นความสําคญั  มีสํานกึสาธารณะและเสียสละเข้าร่วมผลกัดนั

ให้เกิดการเปลีย่นแปลง เป็น “พลงัทางปัญญา” และ “พลงัทางศีลธรรม”  เป็นพลงัของพลเมืองตวัเลก็ๆท่ีมุ่งทํา “หน้าท่ี

สว่นรวม”มากกวา่การเรียกร้อง “สทิธิประโยชน์สว่นตน”   

ยิ่งการปฏิรูปต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบอนัเป็นเร่ืองใหญ่ ก็ย่ิงต้องการพลงัสงัคมท่ีเข้มแข็ง  นอกจากนัน้ปัญหา

การแยง่ชิงทรัพยากรและการจดัการความสมดลุในการอนรัุกษ์และการพฒันา อาจทําให้เกิดจดุความขดัแย้งอยู่ทัว่ประเทศ ก็

ต้องการพลงัชมุชนท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งเข้าร่วมการจดัการปัญหาด้วยเช่นกนั 

 

3. รักษาพ้ืนทีป่่าทีมี่อยู่ให้ม่ันคง ขยายเครือข่ายป่าชุมชนอย่างหลากหลาย 

การตัง้เปา้หมายของชาติท่ีมุ่งฟืน้ฟแูละรักษาพืน้ท่ีป่า ให้คงไว้ในระดบั 129.2 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศภายใน 

20 ปีนัน้ ถ้าคิดอยูบ่นพืน้ฐานของความหวาดระแวงหรือตอ่สู้ เอาชนะคะคาน ก็อาจมีเหตผุลให้โต้เถียงกนัได้ไม่จบสิน้ แต่หาก

คิดบนฐานของการช่วยกนัคิดชว่ยกนัทํา ก็นบัวา่อยูใ่นวิสยัท่ีจะทําให้เกิดขึน้ได้ไมย่าก   

ปัจจบุนัเรามีพืน้ท่ีป่าเหลืออยู่แล้ว ร้อยละ 31.58 (102.2 ล้านไร่) สว่นนีเ้ราจะชว่ยกนัดแูลรักษาและฟืน้ฟอูยา่งไรให้กลบัมา

อดุมสมบรูณ์  โดยสว่นตวัผู้ เขียนเช่ือมัน่อย่างเต็มเป่ียมวา่ถ้ามีกลไกการจดัการร่วมท่ีเหมาะสมในระดบัพืน้ท่ี อาจเป็นระดบั

อําเภอ จงัหวดั หรือตามภมิูนิเวศ และให้มีตวัแทนของชมุชนคนรักป่าท่ีถกูฝาถกูตวัเข้ามาเป็นองค์ประกอบและให้พวกเขาได้

แสดงบทบาทในการทํางานอยา่งเหมาะสม  ป่าเหลา่นีจ้ะคืนความสมบรูณ์ขึน้มาพร้อมๆกนัอยา่งเห็นได้ชดั ภายในไม่เกิน 10 ปี 

เปา้หมายพืน้ท่ีป่าร้อยละ 40 แบ่งเป็นป่าอนรัุกษ์ ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15  ซึง่ในสว่นของป่าเศรษฐกิจนี ้ควร

สง่เสริมสนบัสนนุป่าชมุชนท่ีมีอยูแ่ล้ว จํานวน 8,403 ชมุชน พืน้ท่ี 4.16 ล้านไร่ทัว่ประเทศ ให้ได้ใช้ศกัยภาพ องค์ความรู้และภมิู

ปัญญาของพวกเขาในการขยายกระบวนการป่าชมุชน ป่าหวัไร่ปลายนา ป่าเชิงวฒันธรรม ป่าเศรษฐกิจและโครงการธนาคาร

ต้นไม้ ให้หลากหลายไปตามภมิูนิเวศ วฒันธรรมและให้กระจายตวัไปในทกุภมูิภาค 

 

4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตร่ิวมกัน 

“การจดัการร่วม” คือปัจจยัความสําเร็จและความยัง่ยืนของป่าชมุชนทัว่ประเทศท่ีได้รับรางวลั น่ีเป็นบทเรียนรู้สําคญัจาก

แผนงานรางวลัลกูโลกสีเขียวในเกือบสองทศวรรษท่ีผา่นมา 



ในปัจจบุนั นบัว่าสว่นราชการท่ีดแูลทรัพยากรป่าไม้ ทัง้ป่าบนบก ในทะเลและชายฝ่ัง ตา่งมีการเรียนรู้และปรับตวัในทิศทาง

ของการจดัการร่วมกบัชมุชนท้องถ่ินกนัมากขึน้แล้ว ทัง้ในเชิงความรู้ความเข้าใจ ทศันคติและวิธีการทํางาน  แต่ก็ยงัสามารถทํา

ให้ดีขึน้กวา่นีไ้ด้อีกมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลื่อนภารกิจให้บรรลเุปา้หมายยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

หลกัสําคญัอนัหนึง่ท่ีคณะกรรมการปฏิรูปและรัฐบาลควรขบคิด และกล้าเปลี่ยนแปลง คือเร่ืองการแบง่บทบาทการแสดง การ

หนนุเสริมและตรวจสอบถ่วงดลุซึง่กนัและกนัให้เกิดประสทิธิภาพ  ระหวา่ง 

- ผู้ กําหนดและกํากบันโยบาย (Regulator) ซึง่ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้กรมต่างๆท่ี

ดแูลทรัพยากรป่าไม้  กบั 

- ผู้ จ่ายงบประมาณ(Purchaser) ซึง่หมายถงึรัฐบาลหรือสํานกังบประมาณ  และ 

- ผู้ ดําเนินการ(Provider) ซึง่ควรจะเป็นหนว่ยงานอ่ืน เพราะหน่วยท่ีเป็นผู้ กํากบันโยบายไม่ควรทําเสียเอง เชน่อาจ

มอบให้ องค์กรปกครองท้องถ่ิน  องค์กรธุรกิจเอกชน  องค์กรภาคประชาสงัคม  องค์กรชมุชน  องค์การมหาชน  หรือ 

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม ฯลฯ 

ในอีกด้านหนึง่ องค์กรทางสงัคมและภาคีอ่ืนๆท่ีมีศกัยภาพและความพร้อม ก็ไม่ควรรอการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอยา่งท่ี

กลา่วข้างต้น  หากควรเพิ่มบทบาทและความพยายามในการมีสว่นร่วมขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ป่าชมุชนกนัไปพลาง ตาม

กําลงัสติปัญญา เพ่ือให้เกิดเป็นพลวตัร 

 

5. พัฒนาองค์ความรู้ และภมูิปัญญาจากพืน้ดิน   

ถ้าเราให้ความสําคญัตอ่ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิ มากกวา่การทอ่งตําราเพ่ือไปสอบเอาปริญญาหรือใช้แสดงภมูิโต้เถียงกนั 

จะพบวา่ชมุชนท่ีดแูลรักษาป่าทกุแห่งล้วนมีองค์ความรู้ มากบ้างน้อยบางตามพฒันาการและเหตปัุจจยัแวดล้อม แตอ่งค์

ความรู้เหลา่นัน้มกัเป็น “ความรู้แบบฝังแน่น”ท่ีติดอยูใ่นตวัคนผู้ปฏิบตัิ(Tacit Knowledge) สิ่งท่ีควรลงทนุทําอีกอย่างหนึง่ คือ

การสงัเคราะห์องค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ ให้เป็น “ความรู้ท่ีชดัแจ้ง”(Explicit Knowledge)ท่ีสามารถนําไปเผยแพร่ นําไปปรับ

ใช้ได้อยา่งกว้างขวางและพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้กนัได้งา่ยขึน้ 

นอกจากนัน้ ในการทํางานสง่เสริมและร่วมเรียนรู้ไปกบัขบวนการป่าชมุชน ยงัพบวา่ชมุชนท่ีเข้มแข็งและประสบความสําเร็จนัน้ 

มกัสร้างนวตักรรมทางสงัคมท่ีนํามาใช้ขบัเคลื่อนกระบวนการอยา่งตอ่เน่ือง นวตักรรมทางสงัคมเหลา่นีช่้วยสร้างแนวคิดและ

แรงบนัดาลใจให้กบัมวลชนและสร้างความน่าสนใจแก่คนภายนอกท่ีพบเห็น  เราจงึควรชว่ยกนัค้นหาและสง่เสริมสนบัสนนุให้

เกิดนวตักรรมทางสงัคมท่ีคนภายนอกสามารถคว้ากินได้. 

 

 



 

 

 


