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ทางเลือกในการจัดการทรัพยากร
ของภาคประชาชน

นที่จริง รูปแบบในการจัดการ
ทรัพยากร โดยชุมชนในประเทศ
ไทยไดถือกำเนิดขึ้นตลอดมา

หลายชั่วอายุคนจนกลายเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ ของคนในทองถิ่นมากมาย
ไมวาจะเปนประเพณีในการดูแลแหลง
ทรพัยากรน้ำ ปาไม ทีด่นิในการทำมาหากนิ ฯลฯ

แมกระนั้น สิ่งที่เปนปญหาหลักๆ ของ
การจัดการทรัพยากรในบานเราซึ่งทำให
ประชาชนในระดบัรากหญาไมมโีอกาสเขามา

มีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดวยตนเองอยางแทจริงเสียทีนั้น
นอกจากจะมีปญหาเรื่อง "สิทธิ" ซึ่งอาจเปน
ปญหาซบัซอนเปนวงกวางไปถงึขอกำหนดใน
รัฐธรรมนูญแลว ยังมีปญหาเรื่องการรวม
อำนาจไวที่สวนกลางและขาดการสงเสริม
สนบัสนนุอยางจรงิจงัของภาครฐัและทีส่ำคญั
คือปญหาเรื่องการแทรกแซงดวยอำนาจ
การเมอืงเพือ่ผลประโยชนเฉพาะกลมุบางกลมุ
อีกดวย
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ทางเลอืกในการจดัการทรพัยากร
ของภาคประชาชน*

* นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย รวบรวม.
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เกร็ดกฎหมายนารู

สำหรับในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะแต
ปญหาในเรื่องการใชอำนาจรัฐที่เกี่ยวของ
ตอการสรางนโยบายที่มาจากชุมชน และ
ความเปนไปได ในการผลักดันนโยบาย
ระดับลางไปสูกระบวนการของรัฐ โดย
หากกลาวถงึนโยบายจากลางสบูน (Bottom-Up
Policy) ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา "นโยบายชุมชน"
หรือ "นโยบายรากหญา" นั้น ยอมเปนที่รูจัก
และยอมรบักนัในหมนูกัวชิาการและนกัปฏบิติั
มาเปนเวลายาวนานแลว และหวงัวานาจะเปน
ทางออกในการนำมาใชแกไขปญหาเรื่อง
จัดการทรัพยากรไดดีที่สุด โดยนอกจากนั้น
นโยบายชุมชนยังเปนผลที่สะทอนใหเห็นถึง
การมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทาง
ประชาธิปไตยไดอีกดวย

กระแสการผลักดันนโยบายชุมชนใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นในทามกลางปญหา
เรื่องแรกคือ การกุมอำนาจไวที่รัฐ เนื่องจาก
"รัฐ" ซึ่งเปนผูที่อยูภายใตวัฒนธรรมในการ
กมุอำนาจในการบรหิารจดัการไวตลอดมานัน้
ซึง่แนนอนทีส่ดุ "รฐั" กย็อมเกดิความไมคนุเคย
เมื่อตองโอนอำนาจที่ตนเคยมีใหแกชุมชน
(Empowerment) และนอกจากนั้น ยังรวมถึง
การที่จะใหผูถืออำนาจยอมรับแนวความคิด
ของชุมชนหรือชาวบานในเรื่องตางๆ เชน
การเสนอกฎหมายเพื่อการจัดการดูแลและ
ตัดสินใจในการใชทรัพยากรก็ยังเปนสิ่งใหม
ของสังคมไทย ตัวอยางรูปแบบของการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร

ของตนเองที่ผานมา เชน การเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย (Initiative) กรณีที่มีการตอสูมา
อยางยาวนาน คือ กรณีการเขาชื่อเสนอ
กฎหมายในการจัดการปาโดยชุมชน หรือที่
รูจักกันดีในนาม พ.ร.บ.ปาชุมชน โดยการ
รวมตัวของเครือขายปาชุมชนภาคเหนือ ซึ่ง
ประกอบไปดวยชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณ
พื้นที่ปา นักวิชาการสายตางๆ และเอ็นจีโอ
อันนับไดวาเปนการกอใหเกิดภาคประชา
สังคมที่เขมแข็งแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม เปน
เวลานบัสบิปแลวที่ พ.ร.บ.ปาชุมชนยังอยูใน
กระบวนการพิจารณาเนื่องจากไมอาจ
ตกลงกันไดระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน
ในเรื่องรายละเอียดเนื้อหาที่แตกตางกันจาก
แนวคิดทั้งสองฝาย ปญหาเรื่องที่สองคือ
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ทางเลือกในการจัดการทรัพยากร
ของภาคประชาชน

การใชอำนาจรัฐเขาแทรกแซงตอการเสนอ
นโยบายจากชุมชน เชน กรณีการเขาชื่อเพื่อ
เสนอรางพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกร ทีร่เิริม่
ขึน้ในป พ.ศ.๒๕๓๖ ซึง่เปนตวัอยางทีส่ามารถ
ชี้ใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาคประชา
สังคมในระดับรากหญาในการขอมีสวนรวม
ในนโยบายเพื่อบริหารจัดการตลอดจนดูแล
ผลประโยชนใหแกเกษตรกรรายยอย และเพือ่
ที่จะสามารถเผชิญหนาตอนายทุนธุรกิจการ
เกษตรขนาดใหญได แตในขณะเดียวกันไดมี
ราง พ.ร.บ.ที่เกิดจากการรางของเจาหนาที่รัฐ
ที่ใชอำนาจหนาที่ที่สังกัดในกระทรวงเกษตรฯ
จนตองทำใหตองยตุกิารพจิารณา พ.ร.บ.ทัง้ ๒
ฉบับไวระยะหนึ่ง

อยางไรกต็าม ในชวงปลายป พ.ศ.๒๕๕๐
กระทรวงเกษตรฯ ไดนำราง พ.ร.บ.สภาเกษตรกร
แหงชาติเสนอเขาสูสภานิติบัญญัตแหงชาติ
ทั้ ง นี้ ได เกิดการตอตานจากเครือขาย
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เกษตรรายยอยเนือ่งจาก พ.ร.บ.ฉบบัดงักลาว
ไมไดมาจากเกษตรกรอยางแทจริง แตกลับ
เปนฉบับที่รางขึ้นจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งนั่น
ก็แสดงใหเหน็ถงึการเขาแทรกแซงการเขามามี
สวนรวมในการเสนอนโยบายของชมุชนโดยใช
ขอได เปรียบที่ รัฐ เปนผูมีอำนาจควบคุม
กระบวนการกำหนดนโยบาย นอกจากการ
เขาชือ่เพือ่ขอเสนอกฎหมายแลว ลกัษณะของ
การมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องนโยบาย
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการทำประชาพิจารณ (Public
Hearing) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดแสดงความคดิเหน็ในการตดัสนิใจดำเนนิการ
นโยบายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน
หากแตปญหาก็คือ กระบวนการในการ
ทำประชาพิจารณที่ผานมาในเมืองไทย
กลับกอใหเกิดประเด็นความขัดแยงมากขึ้น
อันเนื่องมาจากความไมโปรงใสเปนกลาง
ของ รั ฐที่ เ ข า ไปทำหน าที่ ใ นกา รจั ดทำ
ประชาพิจารณ ซึ่งในทายที่สุดยังสงผลทำให
ชาวบานในชุมชนเกิดความไมไววางใจใน
กระบวนการอื่น ๆ ที่รัฐเปนผูดำเนินการ
อีกดวยตัวอยางเชน การทำประชาพิจารณ
ในเรื่องโครงการการสรางโรงไฟฟาหินกรูด
และบอนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่ง
ประชาชนในพืน้ทีผ่รูวมลงความเหน็ในการทำ
ประชาพิจารณสวนใหญลวนแตเปนตัวแทน
ของรัฐ และกลุมผลประโยชนในฐานะตางๆ
เชน กำนัน ผูใหญบาน เจาของที่ดินที่ขายให
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โครงการ ฯลฯ ความไมโปรงใสนี้ไดขยายผล
ไปถึงการทำใหชาวบานเกิดความไมไววางใจ
ตอบริษัทผูรับผิดชอบในเรื่องการประเมิน
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (EIA) ในเวลา
ตอมาโดยจากปญหาดังกลาว ยอมแสดงให
เห็นถึงความไมจริงใจในการสงเสริมผลักดัน
ใหเกดิการมสีวนรวมของประชาชนในนโยบาย
ชุมชนของภาครัฐอยางชัดเจน จากกรณี
ตัวอยางเพียงบางสวนขางตน จะเห็นไดวา
อันที่จริงแลวประชาชนชาวไทยตางตื่นตัว
ในการแสดงความคิดเห็น สนใจจะเขามามี
สวนรวมในการผลักดัน "นโยบายชุมชน" มา
โดยตลอดนานนบัสบิป หากแตจวบจนกระทัง่
บัดนี้ เราสามารถสรุปไดวา ยังไมมีนโยบาย
ใดๆ ที่เกิดจากรากหญาประสบความสำเร็จ
อยางแทจริงเลย ซึ่งหากรัฐมีความจริงใจ
ในการถายโอนอำนาจและสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรของตัวเองใหแกประชาชนแลวนั้น
รัฐจำเปนตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากที่เคย
ใชอำนาจในฐานะผูควบคุมและผูสั่งการไป
เปนผูสนับสนุนสงเสริม และใหคำปรึกษา
แกชุมชน อยางไรก็ดี จากความพยายามของ
หลายๆ ฝายที่มองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น จึงได
มีการผลักดันใหเกิด "พระราชบัญญัติสภา
ชุมชน" ขึ้น ซึ่งนับไดวาเปนกุญแจสำคัญที่
จะพฒันาแนวความคดิในการกระจายอำนาจ
จากภาครัฐมายังทองถิ่น เพื่อใหคนในระดับ
ทองถิน่จนถงึชมุชนกำหนดวถิชีวีติดวยตนเอง
อยางอิสระ

โดย พ.ร.บ.สภาชุมชน ก็ไดผานความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัตแหงชาติ เมื่อ
ปลายป พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ผานมาเนื้อหาของ
พ.ร.บ.สภาชมุชน ไมไดเปนเพยีงแสดงใหเหน็ถงึ
แนวทางในการกระจายอำนาจจากรัฐสูทอง
ถิ่นเทานั้น แตยังรวมไปถึงแนวทางในการสง
เสริมกระบวนการบริหารจัดการทองถิ่นใน
ระดับชุมชนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมอีก
ดวยในการนี้ ผูเขียนเห็นวา หากตองการ
สงเสริมนโยบายจากรากหญาใหประสบ
ผลสำเร็จอยางจริงจังนั้น เราควรตองพัฒนา
สงเสริมใน ๒ สวน คือ

สวนที่ ๑ ตองผลักดันใหมีกระบวน
การตามหลักการขององคกรสภาชุมชนมา
รองรบั เชน ตองใหสภาชมุชนระดบัตำบลมทีัง้
อำนาจหนาที่และภารกิจในการสงเสริมให
ชุมชนอนุ รั กษหรื อฟ นฟูจารีตประ เพณี
ภมูปิญญาทองถิน่ ตลอดจนใชศลิปวฒันธรรม
ในการทีจ่ะเกดิประโยชนแกทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม โดยปฏบิตักิารผานเวทชีมุชน
ซึ่งผูนำชุมชนจะตองจัดตารางเวลาที่เหมาะ
สมเพื่อเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามารวม
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พูดคุยถึงปญหา แสดงความคิดเห็นและ
ทำความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ชวยกนัหาทางแกปญหาและพฒันาชมุชนของ
ตนเองพรอมทั้งเสริมสรางผลักดัน

สวนที ่๒ คอื การพฒันาทนุทางสงัคม
(Social Capital) ที่ประกอบไปดวยความ
เอือ้เฟอเผือ่แผ ความไวเนือ้เชือ่ใจกนัของคนใน
ชุมชน ชาวบานตองมีสำนึกในทองถิ่นและมี
ความรูสึกเปนเจาของถิ่นฐานและทรัพยากร
ในชมุชน และคนในชมุชนตองมแีบบแผนชวีติ
รวมกัน ตองมีเครือขายเพื่อความรวมมือกัน
ทัง้แบบเปนทางการหรอืไมเปนทางการ ซึง่ทนุ
ทางสังคมทั้งหมดที่กลาวมานี้สามารถพัฒนา
ไดดวยความเขมแข็งของวัฒนธรรมไทย
อันเปนทุนเดิมอยูแลว เชน เครือขายในชุมชน
ที่เหนียวแนนของสังคมไทยคือ ความสัมพันธ
ในระดบัตางๆ เชน เครอืญาต ิ(Kinship), เพือ่น
(Friendship) และเพือ่นบาน (Neighbor-ship)
ที่จะเปนตัวชวยลดความขัดแยง มีความ
เอื้อเฟอกัน สรางเสริมความไวเนื้อเชื่อใจกัน
สามารถสรางแบบแผนวิถีชีวิตและเปาหมาย
ชีวิตรวมกัน เปนตน

สิ่งตางๆ เหลานี้จะสงผลให "เวทีของ
ชุมชน" ปราศจากการขัดแยงแขงขัน และเปน
เวทเีพือ่ใหชาวบานไดไป "เลอืก" และไปผลกัดนั
นโยบายของตนเองอยางแทจรงิ เราจะเหน็ไดวา
อยางนอยที่สุด ปญหาของนโยบายชุมชนใน
ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะไดรับการแกไข
โดยเฉพาะในมิติของอำนาจของรัฐที่ ได

โอนถายผาน "องคกรสภาชุมชน" ที่จะเกิดขึ้น
ในไมชานี้ โดยประกอบกับมิติทางสังคม
วัฒนธรรมที่ เขมแข็งดังที่ไดกลาวมาแลว
แมกระนัน้กต็าม ในอนาคตประชาชนชาวไทย
จะไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมตอนโยบายที่
มาจากพลังของคนทองถิ่นหรือไม และ
"นโยบายชุมชน" หรือ "นโยบายรากหญา"
จะไดขึ้นแทนเปน "นโยบายประชานิยม"
เชนเดยีวกบันโยบายทีม่าจากรฐัและขบัเคลือ่น
ไปสูความสำเร็จไดหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
การดำเนินการในทางปฏิบัติของทุกฝาย โดย
จะตองผสมผสานการใชอำนาจควบคูไปกับ
การใชคุณธรรมและสำนึกในความเปน
ประชาชนชาวไทยของทุกฝายที่เกี่ยวของ
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