การใชกลไกทางกฎหมายในการปฏิบัติตามแผนกายภาพและสิ่งแวดลอม
ไพสิฐ พาณิชยกุล **
ปญหาในการปฏิบัติตามแผน
ปญหาที่พูดถึงโดยทั่วไปในของการวางผังนั้น เปนการเริ่มตนจากขาหยั่งอันหนึ่งในการที่จะนํา
เอาความคิดในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดลอมผานทางการวางผังทางกายภาพนี้ใหไปสูภาคปฏิบัติ แตถา
ดูจากปญหาที่เกิดขึ้น คิดวามีขาหยั่งอีก 2 ขาหยั่ง ที่เรายังไมไดพูดกันมากเทาไหร ก็คือ ขาหยั่งของมิติ
ทางดานสังคม และขาหยั่งของการสรางความรับรูใหเกิดขึ้นในชุมชน หลายทานอาจเห็นอยางตรงไป
ตรงมาวา ในขอบเขตความรับผิดชอบของเทศบาลก็ดี อบต. ก็ดี มันมีปญหาเรื่องของงบประมาณ ปญหา
เรื่องของคน ปญหาตางๆ เหลานี้ หนวยงานปกครองทองถิ่นทั้งหลายที่คิดวาจะเขาไปผลักดันใหแผน
ปฏิบัติการสิ่งแวดลอมหรือผังตางๆ เปนจริงขึ้นมาได ไมมีทางเปนไปไดเลยถาหากวาไมไดรับความ
รวมมือจากภาคของชุมชนและภาคของสังคม ทีนี้การจะทําอยางนั้นใหเกิดขึ้นมาได ตองเปนเรื่องของ
การสรางการมีสวนรวม สรางการรับรูรวมกันในแงของปฏิบัติการตามแผน คือวา ถาเกิดทําไปแลวเขาจะ
ไดอะไร หรือชุมชนจะมีลักษณะที่ดีขึ้นตามความคิดในการที่วางผังอยางไร เพราะฉะนั้น 2 ขาหยั่ง ที่คิด
วาจะมาชวยประกอบทําใหแผนในการวางผังเมืองที่มีการระบายสีออกเปนสีนั้นสีนี้ พื้นที่ตรงนั้นตรงนี้
เปนจริงขึ้นมาได ดานหนึ่งกฎหมายมีสวนในการผลักดันใหเกิดไดแนนอน แตวาในขณะเดียวกันนั้นใน
ปญหาอีกหลายๆ อยาง กฎหมายไมสามารถลงไปปฏิบัติการอยางนั้นไดแนๆ เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถา
เกิดตองการทําใหความคิดในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดลอมผานทางการวางแผนกายภาพเกิดความ
สําเร็จ สวนสําคัญที่ตองทําพรอมๆ กับเรื่องของการจัดทําผังก็คือ การเตรียมความพรอมในทางโครง
สรางสังคมที่จะทําใหเกิดการเอาแผนไปสูภาคปฏิบัติ จุดนี้มันยากกวาการทําผังในทางกายภาพหลายเทา
แลวก็เปนจุดที่ไมมีคําตอบสําเร็จรูปในการที่จะบอกวาจะเอามาตราการอยางไรเขาไปแกปญหา
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในการปฏิบัติตามแผน
สวนที่จะพูดคุยจะเปนการพูดถึงวา กลไกกฎหมายนั้นทํางานอยางไร ถาหากวาตองการใหกลไก
ทางกฎหมายทํางานได ควรจะไปจี้ตรงจุดไหน ในเรื่องสิ่งแวดลอมหลายทานอาจจะรูอยูแลววากฎหมาย
เปนอะไรอยางไร แตวาผมจะพยายามสังเคราะหจากปญหาขึ้นมาสูสิ่งที่เราจะนํากฎหมายไปใชวา ควร
จะมีมุมมองที่หาทางออกในการนํากฎหมายไปใชไดอยางไร ซึ่งเปนมุมมองที่อาจจะไมเหมือนกับใน
ตําราที่เรียนกันมา แตวาจะนําเอากฎหมายมาพูดกันในความเปนจริง ใชวิธีวิเคราะหทางสังคมวิทยา
มนุษยวิทยาและทางกฎหมายเขามาศึกษาการบังคับใชกฎหมายของไทย แลวดูวาภาพที่เห็นเปนอยางไร
**

อาจารยประจําภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1

มองจากทานเอง ทานมาโดยตําแหนง เปนตําแหนงปลัดเทศบาล เปนตําแหนงนักผังเมือง เปน
ตําแหนงชางโยธา ซึ่งพอมีตําแหนงก็จะไปผูกติดกับองคกร จะทําอะไรไดหรือไมไดเปนการทําในนาม
องคกร ในทางกฎหมายถือวาตองทําตามกรอบวัตถุประสงค ซึ่งตรงนี้เปนปญหาเริ่มตนวาบางครั้งทําไม
ขั้นตอนในการแกปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอมมันลาชา ตรงนี้ในทางดานสังคมมนุษยวิทยาทําใหมีภาพ
ลักษณะที่เหมือนกับวามีภาพที่เปนทางการกับไมเปนทางการ ภาพที่เปนทางการเรียกในทางกฎหมายวา
โดยนิตินัย สวนที่ไมเปนทางการคือพฤตินัย ทีนี้กฎหมายก็จะกระโดดอยูระหวาง 2 ดานนี้ คือดานที่
เปนทางการในทางกฎหมาย กับในทางที่เปนพฤตินัย ชาวบานซึ่งอยูในชุมชนเขาใชดานพฤตินัยเปน
สวนใหญ เขาไมรูวาตัวระเบียบกฎเกณฑอะไรตางๆ เปนอยางไร เกิดปญหาขยะขึ้นมาก็นึกถึงเทศบาล
วาทําไมเทศบาลไมแกปญหา ก็ทําใหปญหาซึ่งแทนที่จะหันหนามารวมมือกัน กลับกลายเปนประเด็น
ทางการเมืองขึ้นมา แทนที่จะไปแกปญหาสิ่งแวดลอมดานกายภาพ
ก็กลายเปนตองแกปญหาสิ่ง
แวดลอมในทางดานสังคม ซึ่งปญหาสิ่งแวดลอมทางดานสังคม ถาปลดออกไปได ปญหาทางดานกาย
ภาพแกไดงายมาก
ดูจากตรงนี้ ตัวกฎหมายก็เขามาเกี่ยวพันกับคนตางๆ เหลานี้ ที่เห็นไดชัดๆ ก็คือวาทานจะทํา
อะไรเกินขอบเขตอํานาจที่ทานมีไมไดในฐานะของขาราชการ แตในฐานะสวนตัวก็เปนอีกแบบหนึ่ง
เชน กฎหมายสิ่งแวดลอมหามคนทิ้งขยะ กฎหมายนี้ออกมาตั้งแตสมัยหลังรัชกาลที่ 5 หามคนทิ้งขยะใน
แมน้ําลําคลอง หามนําเอาอุจจาระมาเปนปุย หามทิ้งสัตวตายลงในแมน้ํา แตวากฎหมายนี้ไมมีความ
หมายเลย เพราะวาไมมีการปฏิบัติในทางกฎหมาย ถาเกิดวาลองดูอีกมิติในเชิงที่เปนปรากฏการณใน
สังคมไทย ในพื้นที่ไหนก็ตามที่เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จะไมมีใครนําขยะไปทิ้ง แลวยิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นให
หวยได จะเตียนโลงสะอาดเรียบรอย อันนี้คือความเปนจริงของสังคม
ผมคิดวาในมิติของกฎหมาย เราอยาไปใชกฎหมายแบบตะวันตกมากจนเกินไป คือเขาใจวาการ
มีกฎหมาย และการมีระบบราชการเขามาบังคับใหเปนไปตามกฎหมายนั้น จะเปนสิ่งที่ทําใหสังคมมี
ระเบียบสามารถที่จะจัดการตางๆ ไดใหสอดคลองกับสิ่งที่กฎหมายเขียน แตในความเปนจริงแลวในทาง
ปฏิบัติไมไดเปนอยางนั้นเลย ตัวกฎหมายแบบนี้ควรจะไปใชกับโรงงานขนาดใหญ ควรจะไปใชกับ
แหลงที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากวิทยาการสมัยใหม สภาพของสังคมไทยที่ตั้งอยูบนฐาน
ความเชื่อ และโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่มีรองรอยของความเชื่อตางๆ หลงเหลืออยู ในแงของการจัดการ
สิ่งแวดลอมความเชื่อนาจะเปนประโยชนในแงการจัดการในชุมชนระดับเล็กๆ ในระดับชาวบาน การ
ทิ้งน้ําทิ้งลงในแมน้ํา ทิ้งขยะ ถาเกิดวาใชมิติของความเชื่อตางๆ มาปรับใช ทําใหเกิดการรื้อฟนกลับคืน
ขึ้นมาใหมนั้น คิดวานาจะบรรเทาเรื่องเหลานี้ลงไปได แตวาการจะไปถึงจุดนั้นไดจะตองเขาใจใหดีใน
เรื่องความเชื่อ บางครั้งในยุคปจจุบันคนอาจจะไมคอยเชื่อเรื่องผี
กลไกการทํางานของกฎหมาย
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เมื่อพูดถึงวา กฎหมายทํางานอยางไร ในขอสรุปนั้นคิดวา กฎหมายทํางานโดยมีองคประกอบ
การทํางานอยู 3 สวน คือ
1) ที่มาของกฎหมาย พูดถึงที่มาของกฎระเบียบหรือกฎหมาย อะไรคือที่มาของกฎ หลายทาน
คงบอกไดวาที่มาของกฎหมายมาจากไหน มาอยางไร หรืออะไรบางที่ทําใหเกิดขอกฎหมายขึ้น เชน ขอ
ตกลงที่ไมเปนทางการของชาวบาน, จารีตประเพณี คานิยม ความเชื่อตางๆ ของสังคมนั้นๆ , ปญหาและ
ขอพิพาท, การละเมิดสิทธิ์, ความขัดแยง, ความไมเปนธรรม, ความไรระเบียบของสังคม, ความตองการ
ของสังคม, ปกปองผลประโยชนของตนเอง และ ฯลฯ ที่มาของกฎหมายที่เราพูดเรามักจะมองจากสิ่งที่
มันเปนตนตอของการที่ตองไปออกกฎระเบียบอยางนั้น ความขัดแยงก็ดี ความไมเปนธรรมก็ดี ขอ
พิพาทตางๆ เหลานี้คือที่มาของการตองหาทางออกของความขัดแยงนั้นๆ ทางออกสมัยเดิมๆ เมื่อมี
ความขัดแยงเกิดขึ้นคือการฆากัน ตีกัน แตวาเราพยายามจะยกระดับของสังคมที่ศิวิไลซยิ่งขึ้น โดยการ
ใชกฎมาเปนเครื่องมือในการที่จะจัดความสัมพันธ โดยลักษณะที่มีระบบในการแกปญหาที่เปนสันติวิธี
มากกวาการใชความรุนแรง ซึ่งในยุคปจจุบันตองพูดควบกัน แตถาเกิดมองดูในอดีต วิธีการแกปญหา
ของชาวบานในอดีตที่เปนปญหาเรื่องทรัพยากร เชน ระบบเหมืองฝาย เวลาขัดแยงเรื่องการใชน้ํา คน
ขางบนกักน้ําไมยอมปลอยใหคนขางลาง คนขางบนอยูตนน้ําซึ่งเปนความไดเปรียบทางกายภาพ แตวา
คนขางลางตองใชน้ําดวยเหมือนกัน ทีนี้เมื่อกอนคนขางบนเขากักไวหมด แตวาเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น
ก็เปนที่มาของการวางระเบียบ การจัดสรร มีการวางระบบ มีคนๆ หนึ่งเขามาจัดสรรตรงนี้ใหก็คือ แก
เหมืองหรือแกฝาย ซึ่งจะทําหนาที่ในการจัดสรรน้ําที่เปนธรรม ถาทุกคนอยูภายใตกฎระเบียบอันนี้ก็จะ
จัดสรรไดอยางทั่วถึงและเพียงพอตอการใช แตทีนี้ถาเกิดขางบนเกิดผิดขอตกลงขึ้นมา เกิดความขัดแยง
เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน แกเหมืองแกฝายก็จะทําหนาที่เขาไปพูดคุย ตักเตือน จากงานวิจัยที่ไดอาน
มาเกี่ยวของกับเหมืองฝายแถวแมวาง สันปาตอง ถาเกิดเขาเตือนแลวไมฟง คนขางลางจะยกพวกขึ้นไปตี
เลย ขึ้นไปพังขางบนเลย และที่รายกวานั้นคือฆาทิ้งเลย ซึ่งสถานการณแบบนี้เราไมอยากจะใหมันเกิด
ขึ้นในสังคมของเรา เพราะวาถาเกิดอยางนั้นแลว สังคมก็จะกลับมาสูสภาพตางคนตางอยู ไมสงบ
สถานการณเรื่องสิ่งแวดลอมก็เปนสถานการณที่ลอแหลมที่จะนําไปสูจุดนี้คอนขางมาก
เพราะวาใน
หลายพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นและกลไกของรัฐไมสามารถรองรับปญหาได ทองถิ่นเองก็
ทําอะไรไมไดมาก เพราะวารัฐบาลก็ไมไดจัดสรรอะไรลงมาให ทําอะไรไมไดมาก ซึ่งคิดวาเปาหมาย
ของการมีรัฐ เปาหมายของการมีกฎหมายนี้ มีขึ้นเพื่อจะนําไปสูการแกปญหา ผังเมืองเปนเทคนิควิธี
อยางหนึ่งในการที่จะมาปองกันปญหาตางๆ เหลานี้ นี่เปนการมองผังเมืองที่จะสงผลกระทบไปในมิติ
ทางสังคม วาผังเมืองจะเขามาชวยไดอยางไร
ถาเกิดมองเปนขอสรุปวา ที่มาของกฎหมายมาจากอะไร ในปจจุบันเราก็มีวามีองคกรที่ออกกฎ
ถาในระดับประเทศก็จะมีสภาผูแทน มีฝายบริหาร สําหรับออกกฎหมายได สําหรับระดับทองถิ่นเทศ
บาลก็สามารถออกกฎได แตคนที่ปฏิบัติจัดการในองคกรก็คือคนธรรมดาทั่วไป ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือวา
ความรูความคิดของคนที่ไปนั่งออกกฎเขามองปญหาตางๆ อยางไรกอนที่จะนําไปสูการตั้งกฎเกณฑขึ้น
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มา ซึ่งตรงนี้จะสะทอนความคิดของผูออกกฎ เชน บางคนที่อํานาจนิยมก็ทุบโตะเลย ออกกฎมาเลย
กฎจะใชไดไมไดไมรู ซึ่งเมืองไทยเปนอยางนี้เปนสวนใหญ
ที่รัฐธรรมนูญฉบับใหมเกิดขึ้นมาก็ดีหรือวาแนวทางแนวโนมไปขางหนาก็ดี เนนในเรื่องของการ
ที่จะใหความตองการของสังคมสะทอนเขามา การเขาชื่อ 50,000 ชื่อทําไดในการเสนอกฎหมาย ความ
ตองการของสังคมในระดับทองถิ่นก็สามารถทําไดเหมือนกันตามรัฐธรรมนูญปจจุบัน ซึ่งก็พูดถึงวาคน
ในทองถิ่นสามารถเขาชื่อกันขอใหองคกรปกครองทองถิ่นออกกฎได มีกฎหมายเฉพาะที่ใหองคกรปก
ครองทองถิ่น ที่ใหคนในขอบเขตองคกรปกครองทองถิ่นเขาชื่อกันในการออกกฎได อํานาจในทาง
กฎหมายตรงนี้
ถาเกิดวาทานกลับไปในพื้นที่และขายความคิดในแงของการจัดการสิ่งแวดลอมใหแก
ประชาชน ก็สามารถที่จะทําใหภาคสังคมกดดันภาคการเมืองในทองถิ่นออกกฎมาใชได ถาในฐานะที่
เปนขาราชการอยูในทองถิ่นไมสามารถจะขยับอะไรไดมากเทาไหร แตวาในฐานะที่ไมเปนทางการ ทาน
สามารถเอาความคิดเรื่องแผนไปกระจายใหกับคนในชุมชนได และใหคนในชุมชนสะทอนความคิดกด
ดันมายังองคกร เพื่อเอางบประมาณ เพื่อจัดระบบตางๆ นําไปสูการออกกฎ
สิ่งที่อยากจะโยงตอจากขอสรุปที่มาของกฎหมายที่พูดไปก็คือ นอกจากมองจากเหตุของการ
ตองหากฎเกณฑมาใช มีเหตุตางๆ เหลานี้แลวนั้น องคกรที่ทําหนาที่ในการออกกฎในปจจุบันไดผอน
คลายตัวเอง ก็คือวาเมื่อกอนองคกรที่ทําหนาที่ออกกฎไดก็คือองคกรของรัฐ ที่มาของกฎบางเรื่องก็อาจ
มาจากจารีตประเพณี ความเชื่อตางๆ ของชุมชน ตรงนี้เปนที่มาของกฎที่ยอมรับกันอยูในสังคมในความ
เปนจริง เชน ความเชื่อหรือความคิดในเรื่องของการเคารพผูใหญที่มีอายุมากกวา อาวุโสมากกวา ตองยก
มือไหว อันนี้เปนความเชื่อหรือความคิดที่ไดการยอมรับในสังคม ไมตองมีใครมาบังคับ แตจะมี Social
Sanction ในลักษณะที่ทําใหกฎนี้ยังคงอยูได เพราะไมเคยมีกฎหมายออกมาวาทุกคนตองยกมือไหวผู
ใหญ แตวายอมรับปฏิบัติกัน ทีนี้ถาเกิดเราตองการเอาความคิดความเชื่อที่ดีๆหลายอยางที่มีอยูในชุมชน
มาเปนประโยชนในแงของการจัดการสิ่งแวดลอม ใหมันมีสถานภาพในทางกฎหมายขึ้นมา เราสามารถ
เอาเรื่องพวกนี้เขามาสูกลไกในการออกกฎหมาย เชน กฎในการรักษาปาที่แมทา ชาวบานเขารักษาปา ยัง
เปนประเพณีที่ชาวบานเขาทํามา เมื่อปาไมเขาไปและใชวิธีจัดการแบบกฎหมายปจจุบัน คือ ประกาศเปน
เขตวนอุทยาน ชาวบานก็ลุกขึ้นมาตอตานเพราะเขาไปเห็นบทเรียนจากที่อื่นวาถาเกิดเมื่อไหรเปนวน
อุทยาน ก็ตองมีรั้วมากั้น การเขาออกตองขออนุญาต ก็เหมือนกับวามีคนมาเอาพื้นที่ตรงนั้นของเขาไป
ทีนี้ตอนหลังเขาก็สรางกฎขึ้นมา กฎอันนี้ไมไดรับการยอมรับโดยปาไม เนื่องจากกฎหมายปาไม
กฎหมายวนอุทยาน ไมมีชองเปดวาชาวบานออกกฎเองได ทั้งหมดสงตรงมาจากสวนกลาง ทีนี้ในฐานะ
ที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต. รับสิ่งที่ชาวบานทํามาและเปนประโยชนที่เห็นผลวาการมีกฎ
แบบนี้ทําใหชาวบานไมเดือดรอน เพราะวาชาวบานมีวิธีการทํามาหากิน ไดของปามา เกิดผลตอ
เศรษฐกิจชุมชน อบต.รับเอากฎนี้มาและก็เขามาชวยในการดูแลรักษาปาใหเปนไปไดอยางเปนทางการ
มากขึ้น เชน มีอํานาจปรับก็ดี มีงบประมาณตางๆ มาอุดหนุน เชน จัดสรรงบบางสวนมาทําแนวกันไฟ

4

ซึ่งก็คือการทําหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรักษาสิ่งแวดลอมนั่นเอง เปนการรักษาสิ่ง
แวดลอมที่สอดคลองกับความคิดความเชื่อของชุมชนของชาวบานที่มีอยูแลว
องคกรปกครองทองถิ่นที่เปนของรัฐนั้น หยิบเอาความเชื่อตางๆ เหลานี้เขามา แลวนําเอามาเปน
กฎของการปกครองทองถิ่น เปนกฎที่จะมาชวยบังคับกฎหมาย ชาวบานก็จะเกิดมีการบังคับไดดวย
ตรงนี้เปนสวนที่นาจะเปนทางออกของทองถิ่นในระดับหนึ่งในการที่จะใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายใน
การออกกฎตางๆ ออกมาใหมันสอดคลองกับความคิดความเชื่อของชาวบาน แตวาความเชื่อบางอยางก็
สวนทางกับสิ่งที่ควรขยับปรับเปลี่ยนเพื่อแกปญหา ในกรณีแบบนี้บางทีเราอาจตองเลือกวาความเชื่อ
ไหนควรจะเขาไปแตะ ความเชื่อไหนไมควรจะเขาไปแตะ แตก็มีสิ่งที่เปนปญหาปจจุบันก็คือวา ในแง
ของการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอม บางทีเราใชความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหมเขาไปอยางเดียว ก็ไดรับ
การตอตานเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน การไปพัฒนาระบบแหลงน้ําโดยใชเหมืองและฝายคอนกรีต ฝาย
คอนกรีตของกรมชลประทานสรางเสร็จก็จะเกิดทรายกองอยูเต็ม ซึ่งมันขัดแยงกับภูมิปญญาของชาวบาน
ภูมิปญญาเดิมของชาวบานเปนเหมืองฝายที่ใชไม พอฤดูน้ํามาน้ําก็จะดันฝายไมทรายก็จะไหลไปเปน
ธรรมชาติของมัน แตถาเปนฝายคอนกรีตมันก็จะกักทรายไว กรมชลประทานหลังจากสรางแลวก็ไมมี
งบในการขุดลอกหรือดูแล ปลอยใหเปนเรื่องที่ชาวบานตองดูแลกันเอง น้ําที่มาในหนาน้ําก็จะมีปริมาตร
ที่พอเหมาะกับที่รองรับได แตวาเมื่อตื้นเขินเพราะมีทรายกองปริมาตรรองรับน้ําก็จะนอยลงหรือไมมีเลย
เมื่อน้ํามาในปริมาตรปกติแตเก็บกักน้ําไมไดเพราะมีทรายเต็มหมด น้ําก็จะลนเขามาทวมชาวบาน ทําให
ตองแกปญหาทุกป
ภายใต พ.ร.บ. กระจายอํานาจสูทองถิ่น หลายเรื่องหลายอยางกระจายสูทองถิ่น ในขณะเดียวกัน
ทองถิ่นก็ตองตั้งรับวา การไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ตางๆ มากขึ้น รวมถึงภาระตางๆ มากขึ้น การใช
อํานาจในการออกกฎหรือใชอํานาจในการบริหารจะใชอยางไร
คิดวาประเด็นของการเขียนกฎหมาย
ประเด็นของการยึดถือวาอะไรจะเปนเนื้อหาของกฎหมายที่มาใช
ถาจะใหดีตองสอดคลองกับจารีต
ประเพณีของทองถิ่น ซึ่งจะดึงคนเขามาชวยในการบังคับกฎหมายใหเกิดขึ้นได แตตองระวังเหมือนกัน
วาบางครั้งบางอยางจารีตประเพณีที่ความคิดของคนไมเปลี่ยน มันอาจจะเกิดขอติดขัดเหมือนกันเมื่อ
ออกกฎหมายนั้นมาแลว ก็คือเกิดการตอตาน ความพอดีอยูตรงจุดไหน มันขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละ
ทองถิ่นวากอนจะไปสูจุดนั้นไดทําความเขาใจ ไดมีโครงการหรือตัวอยาง ใหเห็นไหม
2) การบังคับใชกฎหมาย กลไกของกฎหมายอีกประการหนึ่งก็คือ กลไกในการบังคับใช ซึ่ง
ตรงนี้ตองสัมพันธกัน ออกกฎมาแตไมไดบังคับใชก็ไมมีความหมาย แตปญหาการบังคับใชไมไดอยู
ตรงที่ออกกฎมาแลวไมไดบังคับใช
มันอยูตรงที่วาออกกฎมาแลวพอไปบังคับใชกับคนที่ทําใหเกิด
ปญหาขึ้นมา ปรากฏวาเหมือนกับเปนคูตอสูที่ไมสมดุลกัน ไมสามารถใชกฎหมายบังคับคนทําผิดหรือ
คนที่ทําใหเกิดปญหาได เชน มีคนทําผิด 10 ราย แตเทศบาลจะไปฟอง 10 รายที่วานั้นฟองไมได แตคน
10 รายนั้นทําผิดไดสรางปญหาได ขณะที่คนอื่นๆ ทําไมไดเพราะรูวามีผูอยูเบื้องหลังคน 10 รายนั้น และ
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ผูอยูเบื้องหลังมีอิทธิพลมากจนทําใหจังหวัดตองเสนองบไปทําวิจัยหลายรอยลานบาท เพื่อแกไขปญหาที่
คน 10 คนนั้นและคน 10 คนนั้นก็ไมตองถูกฟอง และไมตองรับผิดชอบในการแกปญหาที่ตนเองทํากับ
ชุมชนเลย กฎหมายของทองถิ่นเมื่อเทียบกับคนที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นมามันไมสมดุลกัน ถาเปนอยางนี้ไม
รูวาทองถิ่นสามารถใชเครือขายเชื่อมโยงกับระดับบนที่จะมาแกปญหาไดหรือเปลา อํานาจเทศบาลหรือ
จังหวัดมีอํานาจในการแกปญหาไดตามกฎหมาย แตคูตอสูระหวางเทศบาลหรือจังหวัดกับกิจการ ซึ่งมี
เสนเปนนักการเมือง ตองใชกลไกของสังคมเขามาแกไข เชน อยาไปใชกิจการที่ทําผิดกฎหมายหรือทําให
เกิดปญหากับชุมชน ปญหาของการบังคับใชกฎหมายของเราเปนอยางนี้
กฎหมายมีสมมุติฐานวา ทุกคนเทาเทียมกัน ทุกคนไดรับการคุมครองทางกฎหมายอยางเทา
เทียมกัน กลไกกฎหมายใหความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย แตอํานาจในทางเศรษฐกิจกับอํานาจในทาง
กฎหมาย ในความเปนจริงอํานาจทางเศรษฐกิจสูงกวา ใชเงินซื้อระบบทั้งระบบได นี่เปนขอจํากัดทาง
กฎหมาย การทําใหขอจํากัดแบบนี้ขยับเยื้อนได ภาคสังคมตองเขามาชวย ยกตัวอยางเชน โรงโมทั้ง
หลายที่สรางปญหาขึ้นมา ทองถิ่นถูกบีบใหเซนตผาน ถาเกิดไมเซนตอาจถูกอุมถูกยิง แตพอเซนตไป
แลวทองถิ่นที่ฉลาดเขาก็สงสัญญาณใหกับชุมชนเพื่อมาหาทางในการที่จะปองกันปญหา นี่เปนกลไกที่สู
กันระหวางกลไลที่เปนทางการกับกลไกที่ไมเปนทางการ กลไกของกฎหมายไมสามารถบังคับไดก็ตองใช
กลไกที่ไมเปนทางการในการมาใชบังคับ ซึ่งนาจะเปนอีกมุมหนึ่งของการใชมาตรการในการทําใหความ
คิดในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมเกิดผลในทางปฏิบัติขึ้นมา
3) การปรับปรุงกฎหมาย สิ่งที่สังคมไทยขาดไปก็คือกลไกในการปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ เรา
ไมเคยมีกลไกตรงนี้มากอน กฎที่ออกมาเปนอยางไรก็เปนอยางนั้น ทั้งๆ ที่ในแงของสิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถาจะใหดีตองคาดการณลวงหนาวา สิ่งแวดลอมจะเกิดอะไรขึ้น เชน ในทุกๆ
5 ป จะมีน้ําทวม องคกรปกครองทองถิ่นหรือจังหวัดจะวางมาตรการในการแกไขปญหาเรื่องน้ําทวม
ซึ่งทราบขอมูลอยูแลววามีสาเหตุมาจากอะไร การที่มีกฎเกณฑและปรับเปลี่ยนหรือมองไปขางหนาได
ตลอดเวลาก็จะชวยทําใหการปองกันหรือกําหนดมาตรการที่แกไขได หรือกฎระเบียบที่ไมสอดคลองก็
สามารถที่จะทําใหกลไกการบังคับใชกฎหมายขยับตอได เมื่อใสลูกศรเขาไป (ดังรูป) ก็จะเห็นวากฎ การ
ใชบังคับ และการปรับปรุงจะเกิดขึ้นหรือขยับเขยื้อนไดตลอดเวลา เมื่อมีความขัดแยง ขอพิพาท การ
ละเมิดสิทธิ์ กฎออกมาใชบังคับไมได เกิดความขัดแยงขึ้นมา เกิดปญหาขึ้นมา ถาเกิดมีการปรับปรุงก็
จะนํามาสูการมีกฎเกณฑใหม ฟองคดีนี้แลวไมชนะ เพราะมีขอติดขัดตรงนั้นตรงนี้ หรือวาแกปญหา
ตรงนี้แลวไมสามารถทําอะไรได ก็จะเกิดการแกไขปรับเปลี่ยนกฎ ก็จะนํามาสูการมีกฎใหม ถาทั้ง 3
อยางมันหมุนสัมพันธกันดี กลไกของกฎหมายก็ทํางาน

การบังคับใช

ที่มาของกฎหมาย

การปรับปรุง
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สมมุติวาสามเหลี่ยมกลไกกฎหมายนี้เปนสังคมหรือสิ่งแวดลอมก็ได มันก็จะไปขางหนาเรื่อยๆ
พลวัตรไปขางหนา สังคมเปลี่ยนไปขางหนา เมื่อไหรสามเหลี่ยมนี้ก็ปกไปขางหนาเรื่อยๆ พรอมๆ กับ
สังคม มันสอดคลองกับสภาพสังคม กฎระเบียบของชาวบานที่ใชบังคับอยูมันสามารถที่จะทําใหสอด
คลองกับกฎเกณฑของสังคมได กฎหมายสามารถออกมาสอดคลองกับความตองการของสังคมได แต
บางครั้งบางคราวสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยนไป มันไมสอดคลองกัน ไปขางหนาบาง ไปขาง
หลังบาง ปญหาชองวางที่เกิดขึ้นระหวางสังคมกับกฎหมายที่ไมไปดวยกัน หรือมีอิทธิพลตางๆ เขามาหา
ผลประโยชน
แนวคิดในการใชกลไกของกฎหมายปฏิบัติงานตามแผนกายภาพและสิ่งแวดลอม
จากที่ไดสังเคราะหใหฟงวา องคประกอบที่สําคัญของกลไกกฎหมาย ตองมีที่มาของกฎ องค
กรที่ทําหนาที่ในการบังคับใช และกลไกในการปรับปรุง คิดวาสวนสําคัญที่จะใหเห็นภาพก็คือวา ถา
เกิดกลไกยังเปนอยางนี้อยู แลวเราเอาปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมมาแปะเขาไปในดานใดหนึ่ง มีปญหาตรง
ไหนก็ไปกฎหมายตรงนั้น ก็นาจะเปนลูทางหนึ่งที่จะชวยได แตขอสังเกตก็คือวา จะใหดีเอาภาคสังคม
เขาไปก็จะเปนกาวยางที่กาวกระโดดของการแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม ตัวอยางหนึ่งที่คิดวาเปนตัวอยาง
ที่ดีของการใชมาตรการทางกฎหมายที่เขาไปแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมก็คือวา มีแมน้ําอยูหนึ่งสายและมี
โรงงานสรางรถยนตใกลริมน้ํา ชาวบานก็ใชน้ําสองฝงจับปลา วันดีคืนดีตัวโรงงานก็ปลอยน้ํารอนลงมา
ในแมน้ํา สงผลกระทบตอปลา ตอระบบนิเวศของแมน้ํา ปญหาที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายก็คือวา ใครจะ
ไปจัดการ เพราะปรากฏวาโรงงานผลิตรถยนตสนับสนุนทองถิ่นอยู ใหงบประมาณและสนับสนุน กิจ
กรรมตางๆ ทองถิ่นก็ไมกลาทําอะไรมาก แตกฎหมายบอกวาใครไดรับความเสียหายใหฟองศาล ชาว
บานก็พากันไปฟองศาล กลไกของศาลคือกลไกในการบังคับกฎหมาย ก็เอามาตรการชั่วคราวมาใช สั่ง
ระงับไมใหปลอยน้ํารอนและเขาไปตรวจสอบหาขอมูล สื่อตางๆ เขามาชวย ในที่สุดโรงงานตองรับผิด
ชอบชดใชความเสียหาย และปรับวิธีการในการผลิต ตองบําบัดและพักน้ํากอน ที่กฎหมายทํางานแบบ
นี้ไดเพราะไปอิงอยูกับแรงหนุนของสังคม ในประเทศเรา เอาของเขามาทุกอยาง กลไกของศาลก็มี กล
ไกของอัยการ ตํารวจ สิ่งแวดลอม ก็มี โยธาธิการก็มี แตทั้งหมดนี้ไมทํางาน อันหนึ่งที่พบในการ
เปรียบเทียบระหวางกรณีนี้ คือ คนที่จะเปนผูเสียหายในทางคดีสิ่งแวดลอมในเมืองไทยและสามารถทํา
ใหศาลรับเรื่องฟองไวไดระบุไวแตเพียงรัฐเทานั้นที่เปนผูเสียหาย เคยมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นและศาลเองก็ตัด
สินใจไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม คือ มีคนไดรับสัมปทานทําเหมืองและเปนเหมืองฉีด
พอเปนเหมืองฉีดพวกโคลนตางๆ ก็ลงตามลําเหมืองมา ปรากฏวาลําเหมืองขางลางชาวบานเขาใชทํานา
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น้ําที่มาจากเหมืองฉีดก็ไหลเขาไปในนา เจาของนาไปฟองศาลบอกวาขอใหสั่งระงับใหเจาของเหมืองทํา
การบําบัดน้ํากอนปลอย ศาลบอกวาความเสียหายยังไมเกิดไมมีอํานาจฟอง ซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดลอม
นี้ ถาเกิดบอกถึงแนวโนมไดวาความเสียหายใกลจะมาแลว ก็ควรจะมีมาตรการตางๆ ที่จะหยุดความเสีย
หายพวกนี้ได ความคิดของผูใชกฎหมายคือ ศาล ซึ่งควรจะเปนกลไกสําคัญในการทําใหกลไกการบังคับ
ใชกฎหมาย สามารถสรางประโยชนในการจัดการสิ่งแวดลอมได ก็ไมไดทํา
ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดลอม การที่จะไปหวังพึ่งกลไกของกฎหมายในทางการคอนขาง
ยากสิ่งที่หวังไดคือทางพฤตินัย คือมาตรการที่สอดคลองกับสังคมไทยในปจจุบัน เชน การเกิดกลุมรัก
กวานพะเยาเพื่อตอตานการปรับปรุงภูมิทัศนกวานพะเยาของเทศบาลที่ทําโดยการถมดินลึกเขาไปใน
กวานพะเยา ซึ่งก็ตอตานไดสําเร็จ
แตในฐานะที่อยูในองคกรปกครองทองถิ่นและมีอํานาจอยูบางในการออกกฎ จะเอากฎพวกนี้
ไปใชประโยชนอยางไร ตรงนี้เปนสิ่งที่ตองเลือก ในแงของการจัดการสิ่งแวดลอม บางทีตองกระโดด
ไปกระโดดมาระหวางความเปนทางการ ( Formal ) และความไมเปนทางการ ( Informal ) เชน บางเรื่อง
ไมสามารถใชเวทีที่เปนทางการเขาไปแกปญหาได ก็ตองกระโดดมาเลนในเวทีที่ไมเปนทางการ เวทีใน
ความเปนจริง เวทีในทางพฤตินัย
อีกสวนที่พูดคือ กลไกกฎหมาย ซึ่งประกอบดวย 3 สวนที่เปนหัวใจสําคัญ คือ ที่มาของกฎ กล
ไกในการทําหนาที่ในการบังคับใช และกลไกที่ทําหนาที่ปรับปรุงแกไข โดยกฎหมายที่จะใชบังคับได
นั้นมันตองสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงนี้ตองอาศัยแรงผลักทั้งทางสังคม และทางกลไกภาย
ในของระบบราชการดวย โดยขยับไปพรอมๆ กัน แตในเวลาเดียวกันบางเรื่อง หรือบางสิ่งบางอยางเรา
ตองสามารถใชกลไกของกฎหมายไปทําใหเกิดการผลักหรือการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมขึ้นมาดวย
เหมือนกัน
ในแงของแผนแมบทเรื่องสิ่งแวดลอม แผนทางกายภาพ จําเปนเหมือนกันที่บางเรื่องตองอาศัย
แรงกดดันทางกฎหมายเขาไปทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นในสังคม
แตในบางเรื่องบางอยางแรงทาง
สังคมเขาไปกดใหกลไกกฎหมายในการแกปญหาสิ่งแวดลอมทํางาน มันขึ้นอยูกับวาเราจะเลือกเอาเรื่อง
ไหนเปนเรื่องที่จะนําไปสูการใชกลไกกฎหมาย เรื่องไหนไมควรจะเอาไปใช
ถาลองนําปญหาจริงมาทําเปน paper work เปนเอกสาร โดยแบงประเด็นปญหาออกมาเปนราย
ละเอียด แลวทําตารางเปนชองๆ เชน ปญหาขยะ มีรายละเอียดที่เกี่ยวของซึ่งเปนประเด็นปญหายอยๆ
เชน ปญหาความไมพรอมขององคกร ปญหาเรื่องงบประมาณ แลวคอยๆ ดูวาวิธีแกปญหาแตละประเด็น
เปนอยางไร ตองใชมาตรการทางการเมืองหรือเปลา ตองใชมาตรการทางกฎหมายหรือการบริหารหรือ
เปลา หรือวาใชภาคสังคมเขามา แลวแตวาจะใชอยางไร แตไมไดหมายความวาการแกปญหาตองเลือก
ทางใดทางหนึ่ง บางครั้งปญหาอยางเดียวกันบางเวลาควรจะใชมาตรการทางการเมืองเขามาชวย ไมนา
จะใชมาตรการทางกฎหมายเพราะวายังไมถึงเวลา แตปญหาเดียวกันนี้บนสถานการณอีกอยาง ตองใช
มาตรการทางการเมืองเชื่อมโยงกับมาตรการทางสังคม หรือบางทีอาจตองใชทั้ง 3 มาตรการพรอมๆ กัน
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ตรงนี้เปนยุทธวิธีในการที่จะตองวิเคราะหใหออกวา ปญหาแบบนี้ควรจะตองใชอันไหน อยางเชน
ปญหาเรื่องแหลงน้ําจะแกปญหาโดยใชมาตรการทางงบประมาณเขามาชวย ตองการพัฒนาแหลงน้ําโดย
มีวัตถุประสงคอื่นพวงไปดวย สํานักงบประมาณก็จะตัดสินใจวา หนวยหนึ่งของบประมาณพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อแหลงประปา กับอีกหนวยหนึ่งของบเพื่อพัฒนาแหลงน้ําและสามารถพัฒนาใหเปนแหลง
ประปาไดดวย แหลงทองเที่ยวไดดวย สงวนพันธุปลาไดดวย เมื่อเปรียบเทียบสองโครงการนี้ สํานักงบ
ประมาณก็ตองเลือกสนับสนุนโครงการหลัง เพราะวาสนองวัตถุประสงคไดหลายอยาง นี่เปนการใช
มาตรการในแงของการของบประมาณ อยางไรก็ตาม บางโครงการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการแตเกิดปญหาในการดําเนินงาน และกอใหเกิดปญหาขึ้นมาเต็มไปหมด เชน ชาวบานไมรับ
โครงการ ไมยอมใหดําเนินงาน หรือวามีผลประโยชนทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ ปญหาที่เกิดขึ้นแบบ
นี้ จะใชมาตรการทางการเมืองหรือเปลา หรือวาใชมาตรการทางสังคม
แผนทางกายภาพ ที่พวกเรารางขึ้นมาตามความคิด การจะนําไปปฏิบัติใหแผนจะเปนจริงได ก็
ตอเมื่อมีขาหยั่งทางสังคมเขาไปดวย ขาหยั่งทางสังคมนี้รวมถึงกฎหมาย และอีกขาหยั่งหนึ่งก็คือ ความ
รูที่เกิดขึ้นในแตละคนในสังคม การรับรูรวมกันในสังคมทําใหตองมารวมกันและแสดงความคิดเห็น
และทําใหการจัดการสิ่งแวดลอมตามที่ชวยกันคิดวางแผนไวเกิดการผลักดันเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ถาใชบท
เรียนนี้มาสูการทําผังใหเปนความจริงขึ้นมา จะเห็นวา นอกจากหนวยงานที่เปนทางการจะตองทําตาม
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ สรางกฎตางๆ เหลานี้แลว กลุมหรือองคกรที่ไมเปนทางการจะตอง
ทํางานควบคูไปดวย นั่นหมายความวาทั้งในเรื่องของแผนและการแกปญหาทางกายภาพ 3 ขาหยั่งที่วา
ตองดําเนินการรวมกันไปในสัดสวนที่พอเหมาะและถูกจังหวะ บางครั้งหลายหนวยงานทําเจตนาดีมาก
แตปรากฏวาไมไดมีการปรึกษากัน หรือบางทีปรึกษากันแตไมเขาใจเนื่องจากมีชองวางทางวัฒนธรรม
ทําใหแทนที่โครงการจะทําแลวเกิดผลดีตามเจตนากลับเกิดปญหาขึ้น แลวยิ่งเจอการเมืองผสมโรงก็เปน
ปญหาหนักเขาไปใหญ
ในแงของปญหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ประมวลมาได มีอะไรบาง จะนําไปสูการหาทางออก
อยางไร ถามองขอเท็จจริง จะพบวามันไมใชปญหาทั้งหมด มันมีทั้งจุดออน จุดแข็ง มีทั้งสิ่งที่จะหยิบ
ขึ้นมาเปนเครื่องมือตางๆ ได เทคนิคการวิเคราะหขอเท็จจริงแบบนี้เปนเทคนิคแบบที่เรียกวา SWOT คือ
ประเมินดูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเปนอยางไร ซึ่งหากนํามาใชจะชวยใหสามารถทําแผน
ที่สอดคลองกับขอเท็จจริงได และมีสวนทําใหการนําไปปฏิบัติเกิดผลได
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