
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2536

นโยบายการชํ าเราอุทยานแหงชาติ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) มีความพยายามมาเปนเวลาชานานที่จะ
ประกาศ "เขตทองเที่ยว"  หรือจัดตั้ง "นิคมการทองเที่ยว" ข้ึนในอุทยานแหงชาติ  ในอดีตกาล  
ความพยายามดังกลาวนี้ไมสัมฤทธิผล เนื่องจากการตอตานของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและการขัดขวางของขาราชการชั้นผูใหญในกรมปาไม แตแลวความพยายาม
ระลอกใหมก็กอตัวขึ้นในทันทีที่พรรคประชาธิปตยเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล และนายสาวิตต 
โพธิวิหค รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบการบริหารนโยบายการทองเที่ยว
           การตระเตรียมพื้นฐานเพื่อปูทางให ททท. เขาไปจัดการอุทยานแหงชาติเพื่อการ 
ทองเที่ยวดํ าเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน เร่ิมตนดวยการผลักดันมติคณะรัฐมนตรีที่สํ าคัญ 2 มติ
คือ
           มติที่หนึ่ง ไดแก มติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติให ททท.  
สํ ารวจและกํ าหนดพื้นที่ที่เปนสถานทองเที่ยวและทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองสงวนไวเปนของรัฐ  
โดยออกเปนพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้โดยอาศัยอํ านาจตามกฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
           มติที่สอง ไดแก มติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติให ททท.
ประสานกับกรมปาไมในการกํ าหนดพื้นที่และสถานที่ที่เปนสถานทองเที่ยวและทรัพยากร 
ทองเที่ยวที่ตองสงวนไวเปนของรัฐ โดยในการประกาศเขตอุทยานแหงชาติคราวตอไป ใหมีการ 
กันพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว  ดวยการออกพระราชกฤษฎีกาควบคูกันไป
           ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกลาวนี้ กรมปาไมโดยนายผอง เลงอี้ ไดออก  
"ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาไปดํ าเนินการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหง
ชาติ  พ.ศ. 2536" ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2536 ซึ่งกํ าหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเขาไปประกอบการในเขตอุทยานแหงชาติดังตอไปนี้
           (1) การจํ าหนายอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก
           (2) ที่พักอาศัย  หรือกิจการอื่นที่จํ าเปนแกการทองเที่ยว
           (3) บริการการนํ าเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ
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           เมื่อความพยายามของ ททท. ในการกันพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติบางสวนเปน  
"เขตการทองเที่ยว" ปรากฏอยางเดนชัด แรงตอตานก็ปรากฏขึ้นอยางชนิดที่คาดการณได  
แรงตอตานระลอกแรกมาจากศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เสียงตอตานเริ่มสงสํ าเนียงเสนาะมาแตเดือนพฤษภาคม โดยที่กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมรวมประสานเสียงขับขานในเวลาตอมา ในขณะเดียวกัน ขาราชการระดับสูงใน 
กรมปาไม ยกเวนอธิบดีรวมใจกันตอตานนโยบายการชํ าเราอุทยานแหงชาติ เมื่อปรากฏแนชัดวา 
ททท. ตองการประกาศ "เขตการทองเที่ยว" ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ โดยอาศัยพระราชบัญญัติ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  เพื่อที่ ททท.จะไดมีอํ านาจการบริหารจัดการอยางเต็มที่
           การเจรจาระหวาง ททท. กับกรมปาไมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2536 มิอาจตกลง 
กันได ตอมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน ศกเดียวกัน คณะกรรมการอุทยานแหงชาติมีมติไมยินยอม 
ให ททท. กํ าหนดเขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
           ความพยายามของ ททท. ในการยื้อแยงอํ านาจการบริหารจัดการอุทยานแหง 
ชาติจากกรมปาไม ตองเผชิญกับการตอตานมากยิ่งขึ้น เมื่อกลุม NGOs เร่ิมประสานเสียงการ 
คัดคานอยางหนักแนน โดยมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหง
ประเทศไทย และมูลนิธิโลกสีเขียว รวมกันออกแถลงการณคัดคานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2536 คร้ัน 
ในวันที่ 18 ตุลาคม ศกเดียวกัน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ประกาศ "ไมเอาดวยโวย" ในคอลัมน  
"ซอยสวนพลู" ในหนังสือพิมพ สยามรัฐรายวัน  แมวานายสาวิตต โพธิวิหค จะแสดงความ 
ใจกวางดวยการพบปะกับกลุม NGOs ในวันตอมา  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น  แต 
แรงกดดันทางการเมืองก็มีมากพอที่จะทํ าใหนายสาวิตตตองประกาศยกเลิกนโยบายการกํ าหนด
เขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติเปนการชั่วคราวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2536

           ความพยายามในการกระทํ าชํ าเราอุทยานแหงชาติในครั้งนี้ไดใหบทเรียนอะไร
บางแกประชาชนชาวไทย?

           ผู ที่ติดตามความคืบหนาของนโยบายการกํ าหนดเขตการทองเที่ยวในพื้นที่
อุทยานแหงชาติอดมีขอกังขามิไดเกี่ยวกับความจริงใจของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในการให 
ขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ แมจนบัดนี้ประชาชนยังมิได 
รับทราบรายละเอียดของแผนการดํ าเนินงานของ ททท.  หาก ททท. มีอํ านาจการบริหารจัดการ 
เขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภายใต พ.ร.บ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
หากรัฐบาลอางวา  ททท. จัดทํ าแผนการดํ าเนินงานยังไมแลวเสร็จก็เปนเรื่องนาประหลาดยิ่งนัก 
ที่ ททท. รีบเรงในการยื้อแยงอํ านาจจากกรมปาไม ทั้งๆที่ยังไมมีแผนการดํ าเนินงานของตนเอง  
แทที่จริงแลว มีเหตุผลนาเชื่อวา รัฐมนตรีผูรับผิดชอบนโยบายการทองเที่ยวและผูบริหาร ททท.  
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มีแผนการหลักเกี่ยวกับการจัดการเขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติอยูแลว เพียงแตมิได
เปดเผยตอสาธารณชนโดยละเอียดเทานั้น แผนการหลักดังกลาวนี้ครอบคลุมเร่ืองการใหเอกชน
สรางสถานที่พักและโรงแรม เปนอยางนอย มิฉะนั้น ททท. คงไมออกแรงยื้อแยงอํ านาจการ 
บริหารจัดการอุทยานแหงชาติจากกรมปาไม เพราะจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ส่ิงกอสรางในเขตอุทยานแหงชาติจะตองยกเปนกรรมสิทธิ์ของกรมปาไมตาม พ.ร.บ.อุทยานแหง
ชาติ พ.ศ. 2504 การสงเสริมใหเอกชนเขาไปลงทุนในเขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติ 
จึงเปนไปไดยาก เวนเสียแตวาการกํ าหนดเขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติอาศัยอํ านาจ
ตาม พ.ร.บ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
           เมื่อกระแสการคัดคานนโยบายการกํ าหนดเขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหง
ชาติทวีความเขมขนขึ้น ผู นํ าพรรคประชาธิปตยพากันดาหนาออกมาโจมตีกลุ มผูคัดคาน 
ในทํ านองวา "ฟงไมไดศัพท จับเอาไปกระเดียด" รัฐมนตรีผูรับผิดชอบนโยบายการทองเที่ยวถึง 
กับกลาวยืนยันวา รัฐบาลมิไดมีแผนที่จะนํ าอุทยานแหงชาติไปหาประโยชนเชิงพาณิชย จะไมมี 
การสรางสนามกอลฟไมมีการปลูกสรางอาคารในพื้นที่ "ไขแดง"  และจะไมมีการใหสัมปทานที่ดิน 
ในเขตอุทยานแหงชาติแกเอกชน

           หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2536 รายงานขาววา กอนหนาที่ 
นายสาวิตต โพธิวิหค จะพบกับกลุม NGOs ไดเคยใหสัมภาษณแกส่ือมวลชนวา อาจจะมีการ 
สรางรีสอรทในอุทยานแหงชาติ ทั้งนี้มีขอนาสังเกตดวยวา นายเสรี วังสไพจิตร รองผูวาการ ททท.  
ก็ใหสัมภาษณส่ือมวลชนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2536 วา  ททท. จะประกาศเขตการทองเที่ยว 
ในอุทยานแหงชาติ 12 แหง และที่ราชพัสดุ 8 แหง โดยอาจกันพื้นที่บางสวนใหเอกชนสราง 
โรงแรมและสถานที่พัก (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2536) ดังนั้น จึงเปนที่แนชัดวา  
ททท.มีแผนการที่จะใหสัมปทานแกเอกชนในการสรางโรงแรมและสถานที่พักเปนอยางนอย และ
ดวยแผนการดังกลาวนี้ ททท. จึงตองลงทุนยื้อแยงอํ านาจการบริหารจัดการเขตการทองเที่ยวใน 
พื้นที่อุทยานแหงชาติจากกรมปาไม หากมิใชดวยแผนการดังกลาวนี้ ก็ยากที่จะอธิบายไดวา  
เหตุใด ททท. จึงตองกระโดดเขาสูวังวนแหงความขัดแยงกับกรมปาไมโดยไมจํ าเปน
           ททท. ลงทุนสรางวิดิโอเทปเพื่อชี้ใหเห็นถึงความไรประสิทธิภาพของกรมปาไม 
ในการดูแลและบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ โดยเสนอตัวเขาทํ าหนาที่บางสวนแทนกรมปาไม  
แต ททท. ลืมสองกระจกดูรูปโฉมตนเอง  เพราะพลันก็ปรากฏวา ททท. จะเขาไปแทนที่กรมปาไม 
แรงตอตานก็ปรากฏไปทั่วประชาสังคมไทย ททท. มิไดตระหนักแมแตนอยวา ในสายตาของ 
ประชาสังคมไทย ททท. เปนกลไกสํ าคัญของการทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ 
วัฒนธรรม  ดวยการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงปริมาณยิ่งกวาเชิงคุณภาพ  แม ททท. จะกลาวอาง 
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วาไดปรับนโยบายการทองเที่ยวมาเปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) แต 
ภาพลักษณของ ททท. ก็ตราตรึงจนยากที่จะลบลางได ถึงจะอมพระมาพูดก็ไมมีใครเชื่อ ยิ่งหอ 
การคา 8 จังหวัดอันเปนที่ต้ังของอุทยานแหงชาติออกมาสนับสนุนนโยบายการหาประโยชน 
เชิงพาณิชยจากอุทยานแหงชาติดวยแลว ภาพลักษณของ ททท. ในสายตาของประชาสังคมยิ่งตํ่ า
ทรามลงไปอีก
           การที่ รัฐมนตรีผู มีหนาที่ รับผิดชอบนโยบายการท องเที่ยวประกาศเลิกลม 
นโยบายการกํ าหนดเขตการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติเปนการชั่วคราว ยิ่งทํ าให 
ภาพลักษณของ ททท. มัวหมองยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะเหตุวา ททท. แสดงความกระตือรือรนที่จะเขา 
ไปกวาดขยะและชํ าระลางสิ่งโสโครก ตลอดจนจัดระเบียบในอุทยานแหงชาติ แตคร้ันเมื่อ ททท.  
ไมสามารถยื้อแยงอํ านาจการบริหารจัดการจากกรมปาไมได ททท. ก็วิ่งหนีไปเสียเฉยๆ แทที่จริง
แลว ไมมีโอกาสทองใดๆที่จะดีเทาโอกาสนี้ที่ ททท. จะแสดงใหประชาสังคมเห็นวา ททท. มีความ
จริงใจในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  หาก ททท. แสดงเจตจํ านงอันแนวแนที่จะเขาไป
กวาดขยะและกํ าจัดสิ่งโสโครกในอุทยานแหงชาติ แมในสภาวะที่ไมสามารถยื้อแยงอํ านาจจาก 
กรมปาไมได  ผูคนในประชาสังคมยอมปรบมือให ททท.  และ ททท. ก็จะไดคะแนนสงสารจาก 
ประชาชน  แตการที่ ททท. วิ่งหนีไปเสียเฉยๆเมื่อหมดพลังในการยื้อแยงอํ านาจ  ผูคนในประชา
สังคมยอมอดสรุปมิไดวา  เปนเพราะ ททท. มีผลประโยชนรวมกับธุรกิจการทองเที่ยว  จึงพยายาม
ยื้อแยงอํ านาจจากกรมปาไม เพื่อที่จะไดใชอํ านาจในการเกื้อกูลผลประโยชนของธุรกิจการ 
ทองเที่ยวไดอยางเต็มที่ คร้ันเมื่อการยื้อแยงอํ านาจลมเหลว ททท. ก็ไมสามารถเสแสรงที่จะเขา 
ไปกวาดขยะและกํ าจัดสิ่งโสโครกในอุทยานแหงชาติไดอีกตอไป

           บัดนี้ โอกาสทองที่ ททท. จะปรับปรุงภาพลักษณของตนไดผานพนไปแลว
           การกวาดขยะ การกํ าจัดสิ่งโสโครก และการจัดระเบียบในอุทยานแหงชาติ
เปนเพียงนโยบายแตในนาม (nominal policy) หากเปาหมายหลักของนโยบายมีเพียงเทานี้ ททท. 
ก็มิจํ าตองกอความขัดแยงและยื้อแยงอํ านาจจากกรมปาไม  แตการที่ ททท. ลงทุนลงแรงยื้อแยง
อํ านาจจากกรมปาไมนั้น ก็เพราะเปาประสงคหลักอยูที่การประกอบธุรกิจการทองเที่ยวอื่นๆ 
ในบริเวณอุทยานแหงชาติ ประกอบกับ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไมเกื้อกูลตอการ 
ลงทุนของเอกชน ททท. จึงตองการกํ าหนดเขตการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติโดยอาศัย พ.ร.บ.
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
           ประชาชนฉลาดพอที่จะแยกแยะระหวาง "นโยบายที่ประกาศ" (stated policy) 
กับ "นโยบายที่แทจริง" (real policy) เมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยดาหนาออกมาโจมตีกลุมผู 
คัดคานในทํ านองวา "ฟงไมไดศัพท จับเอาไปกระเดียด" พฤติกรรมในเวลาตอมาของนักการเมือง
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เหลานี้ หากมิใชผลประโยชนทางธุรกิจอันแนนหนา  ก็เขาขาย  "ฟงไมไดศัพท  จับเอาไปกระเดียด" 
ไมแตกตางกัน
           ในประชาสังคมที่เปนประชาธิปไตย ราษฎรยอมมีสิทธิในการวิพากษวิจารณ
รัฐบาล ไมวาจะฟง "ไดศัพท" หรือไม เพราะการ "ฟงไมไดศัพท" อาจเกิดจากความจงใจของ 
รัฐบาลในการปกปดและบิดเบือนขาวสาร นโยบายการกํ าหนดเขตการทองเที่ยวในอุทยานแหง 
ชาติคร้ังนี้ก็เขาขายทํ านองนี้ ทั้งนี้ไมเพียงแตขอมูลขาวสารจะไมสมบูรณเทานั้น หากทวายังมี 
ความพยายามที่จะปดปากขาราชการอีกดวย มิไยจะตองกลาวถึงการพูดจากลับกลอกของผูนํ า
พรรคประชาธิปตยคนแลวคนเลา

           ณ วันนี้ อุทยานแหงชาติรอดพนจากการถูกขมขืนชํ าเราครั้งใหญ เพียงดวย 
พฤติกรรม "ฟงไมไดศัพท" จับเอาไปกระเดียด" ของประชาชน ในเมื่อประชาชนรูเห็นเชนชาติผูนํ า 
รัฐบาลเหลานี้เสียแลว ถึงจะ "ฟงไมไดศัพท"  ก็จะยังคงตอง  "กระเดียด"  ตอไปในอนาคต ขอที่
ราษฎรรอดสงสัยมิไดก็คือผูที่ "ฟงไดศัพท" ดังเชนนายกรัฐมนตรี เหตุไฉนจึงไมยอม "กระเดียด"?
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