คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2536

นโยบายของรัฐมนตรีกับนโยบายของรัฐบาล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พลันที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยดาหนาออกมาขยี้ขยํ านโยบายการกํ าหนดเขต
การทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติ ดวยขออางที่วานโยบายดังกลาวนี้เปนนโยบายของรัฐมนตรี
หาใชนโยบายของรัฐบาลไม เสียงเยาะหยันก็ดังไปทั่วยุทธจักรการเมืองไทย ผูคนในประชาสังคม
อดสงสัยมิไดวา เหตุไฉนผูกลาแหงพรรคประชาธิปตยจึงมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ เพราะจอมยุทธผูกลา
ที่แท เมื่อทํ าผิด ยอมแอนอกรับผิดอยางหนาชื่อตาบาน จึงจะไมอายฟาอายดิน ฤาพรรค
ประชาธิปตยขาดไรผูกลาเสียแลว จึงตางพากันเอาตัวรอด โดยปลอยใหสหายรวมสํานักรับ
เคราะหกรรมแตเดียวดาย
ดังเปนที่ทราบทั่วกันวา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ตองการยื้อแยง
อํานาจการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติจากกรมปาไม เพื่อจัดตั้ง `เขตการทองเที่ยว' โดยอาศัย
อํานาจตาม พ.ร.บ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เพื่อจะไดใหสัมปทานแกเอกชนหรือ
รวมลงทุนกับเอกชนในการสรางสถานที่พักและโรงแรม ตลอดจนการประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
อื่นๆในอุทยานแหงชาติไดโดยงาย ทั้งนี้เพราะเหตุวา หากอํานาจการบริหารจัดการอุทยานแหง
ชาติยังคงเปนของกรมปาไม การสงเสริมใหเอกชนเขาไปประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในบริเวณ
อุทยานแหงชาติยอมเปนไปไดยาก เพราะ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไมเกื้อกูลให
ประกอบธุรกิจใดๆ
ตลอดชวงเวลาประมาณ 10 เดือนที่ ททท. พยายามยื้อแยงอํานาจจากกรม
ปาไมนี้ นายสาวิตต โพธิวิหค รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบการบริหาร
นโยบายการทองเที่ยวเปนหัวหอกในการผลักดันใหมีการกําหนด `เขตการทองเที่ยว' หรือ `นิคม
การทองเที่ยว' ในบริเวณอุทยานแหงชาติ คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรีและ
บรรดาผูนําพรรคประชาธิปตยทั้งปวงจะปฏิเสธไมรับรูมิได เพราะมีการผลักดันนโยบายจนคณะ
รัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคมและวันที่ 19 มกราคม 2536 ใหอํานาจ ททท. ในการกําหนด
พื้ น ที่แ ละสถานที่ที่ เ ปนสถานทองเที่ยวและทรัพยากรการทองเที่ยวที่ตองสงวนใหเปนของรัฐ
ครั้นตอมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 คณะรัฐมนตรียังมีมติใหชะลอการรื้อถอนโรงแรมเขาใหญ
ทั้งๆที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ใหปดอุทยานแหงชาติ
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เขาใหญ และใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางของโรงแรมเขาใหญ ทั้งนี้เพื่อใหอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ฟนตัวจากความเสื่อมโทรม
หากนโยบายการกํ าหนดเขตการท อ งเที่ ย วในบริ เ วณอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ป น
นโยบายของนายสาวิตต โพธิวิหค แตเพียงผูเดียว เหตุไฉนจึงไมมีการทักทวงในคณะรัฐมนตรี
ตั้งแตตน มิหนํ าซํ้ ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 ยังกํ าหนดหลักการวา
ในการประกาศเขตอุทยานแหงชาติคราวตอๆไป ใหพิจารณากันเขตเพื่อการทองเที่ยว โดยออก
เปนพระราชกฤษฎีกาควบคูกันไปดวย คณะรัฐมนตรีไมเพียงแตรูเห็นเปนใจกับนโยบายการ
กําหนดเขตการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติเทานั้น หากทวายังปลอยให ททท. ดําเนินการยื้อแยง
อํ านาจจากกรมป าไม อีก ดว ย การยื้อแยง อํ านาจดั ง กลา วนี้ก  อใหเ กิ ด ความขั ดแยง ระหว า ง
หนวยงานทั้งสอง และสรางความระสํ่าระสายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ อีกทั้งสังคมก็มี
ตนทุนที่ตองเสียไปในการรณรงคคัดคานนโยบายของรัฐบาลดังกลาวนี้
แมวาจะมีความพยายามที่จะโยกยายอํานาจการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
(เฉพาะเขตการทองเที่ยว) จากกรมปาไมไปให ททท. แตนาประหลาดใจยิ่งนักที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกลับไมมีบทบาทในการเจรจาเรื่องนี้ บทบาทกลับตกแกนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีชวยวาการฯ ผูรับผิดชอบการบริหารกรมปาไม ในชั้นตนนายสุเทพยืนอยู
ขางกรมปาไม แมจะแสดงความเห็นในเชิงรับหลักการการกําหนดเขตการทองเที่ยวในอุทยานแหง
ชาติ แตยังสงวนเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม บทสัมภาษณของนายสุเทพเมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2536 แสดงจุดยืนในแนวทางนี้ (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2536)
บทสัมภาษณเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2536 ยังคงยืนยันใหกํ าหนดเขตการทองเที่ยวภายใต
กฎหมายอุทยานแหงชาติ (Bangkok Post, September 13, 1993) แตแลวก็เกิดจุดหักเหในวันที่
7 ตุลาคม ศกเดียวกัน เมื่อนายสุเทพใหสัมภาษณวา การอนุมัติให ททท. กันพื้นที่ในอุทยานแหง
ชาติเปนเขตการทองเที่ยวเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัยแถลงตอรัฐสภา กระทรวง
เกษตรฯ และกรมปาไมตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและไมมีสิทธิคัดคาน สวนเรื่อง
สิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของนายสาวิตตที่จะตองจัดทําแผนการจัดการและชี้แจงใหประชาชนเขาใจ
เพื่อไมใหเกิดความขัดแยง (มติชน กรุงเทพธุรกิจ และสยามโพสต ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2536)
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน เลขาธิการพรรคประชาธิปตยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ก็ยืนยันเชนเดียวกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณวา การกันพื้นที่อุทยาน
แหงชาติเปนเขตการทองเที่ยวเปนนโยบายของพรรคประชาธิปตย แมจะตองเผชิญกับแรงตอตาน
แตพรรคประชาธิปตยจะผลักดันนโยบายดังกลาวนี้ เพราะเปนประโยชนแกคนนับลาน พรอมทั้ง
เรียกรองใหคนสวนนอยเสียสละเพื่อคนสวนใหญ (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2536)
ความเห็นของพลตรีสนั่นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 มีอันตองสั่นคลอน เมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
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ปราโมช ประกาศ `ไมเอาดวยโวย' ในคอลัมน `ซอยสวนพลู' ในหนังสือพิมพสยามรัฐรายวันฉบับ
วันที่ 18 ตุลาคม ศกเดียวกัน ในวันเดียวกันนั้นพลตรีสนั่นกลาววา เรื่องนี้มิใชนโยบายของพรรค
ประชาธิปตย เปนเพียงนโยบายของรัฐมนตรีแตละคนที่รับผิดชอบ ประชาชนเปนเจาของแผนดิน
พรรคประชาธิปตยจะตองฟงเสียงประชาชน พลตรีสนั่นยืนยันวาตนมิไดสนับสนุนนโยบายนี้
เพราะตนเปนผูสั่งปดปามากอน นอกจากนี้ พลตรีสนั่นยังกลาวดวยวา ขอวิพากษวิจารณที่วา
จะมีการสรางสนามกอลฟและรีสอรตในบริเวณอุทยานแหงชาติเปนขอวิพากษวิจารณเกินกวา
นโยบายที่กําหนด อยางไรก็ตาม พรรคประชาธิปตยจะพิจารณาแผนการดําเนินงานของ ททท.
อีกครั้งหนึ่ง อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ นายนิพนธ พรอมพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณยืนยันวา จะไมมีการอนุมัติใหเอกชนเชาพื้นที่อุทยานแหงชาติ (มติชน ฉบับวันที่ 19
ตุลาคม 2536)
วันที่ 18 ตุลาคม 2536 จึงเปนจุดเริ่มตนที่ผูนําพรรคประชาธิปตยพากันกลับลํา
กอนหนานี้เพียงวันเดียว นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีกลาวในการบรรยายพิเศษตอที่ประชุม
การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย สนับสนุนการกันพื้นที่บริเวณอุทยานแหง
ชาติเปนเขตการทองเที่ยว แตไมเห็นดวยกับการสรางสนามกอลฟ (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม
2536) ในวันเดียวกันนั้น นายอาคม เองฉวน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและโฆษกพรรค
ประชาธิปตยกลาวตอบโตกลุมผูคัดคานในทํานองวา `ฟงไมไดศัพท จับเอาไปกระเดียด' โดยที่
กลุมผูคัดคานโจมตีวา พรรคประชาธิปตยกําลังจะเปดปาอุทยานแหงชาติเพื่อสรางรีสอรตบริการ
นักทองเที่ยว นายอาคมกลาวถึงผลดี 7 ประการจากการที่ ททท. เขาไปบริหารเขตการทองเที่ยว
ในอุทยานแหงชาติ ทั้งนี้นายอาคมยอมรับวา จะมีการกันพื้นที่ 100-200 ไรในอุทยานแหงชาติ
แตละแหงเพื่อกําหนดเปนเขตการทองเที่ยว โดย ททท. เปนผูตราพระราชกฤษฎีกา (ไทยรัฐ ฉบับ
วันที่ 18 ตุลาคม 2536)
ประเด็นเรื่องการนําอุทยานแหงชาติไปแสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชย กลาย
เปนจุดออนที่พรรคประชาธิปตยมิอาจปกปองตนเองได ไมนาเชื่อวา ผูนําพรรคประชาธิปตย
รวมทั้งนายกรัฐมนตรี มิไดรับรูแผนของ ททท. ในการแสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชยจากอุทยาน
แหงชาติตั้งแตตน ในเมื่อนายเสรี วังสไพจิตร รองผูวาการ ททท. ใหสัมภาษณทั้งในวันที่ 9 และ
วันที่ 11 กันยายน 2536 วา จะใหเอกชนเขาไปสรางสถานที่พักและโรงแรมในเขตการทองเที่ยว
ในอุทยานแหงชาติ (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2536) ในเมื่อ ททท. ไมอยูในวิสัยที่จะ
ลงทุนเอง การอนุญาตใหเอกชนเขาไปลงทุน ยอมมีนัยสําคัญวา จะตองใหเอกชนเชาที่ดินหรือ
มิฉะนั้นก็ตองใหสัมปทานในการใชที่ดินแกเอกชน ซึ่งผลทายที่สุดก็คือ การเปดโอกาสใหเอกชน
แสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชยจากอุทยานแหงชาตินั่นเอง
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กอนหนาที่ผูนําพรรคประชาธิปตยจะกลาวมธุรสวาจาวา `ไมมีรัฐบาลหนาโง
ที่ไหนจะทําลายมรดกทรัพยากรธรรมชาติ' หรือ `ไมมีใครบาที่จะไปทําลายปา' (ไทยรัฐ ฉบับวันที่
18 ตุลาคม 2536) นายสาวิตต โพธิวิหค เปดเผยแผนการจัดการเขตการทองเที่ยวในอุทยานแหง
ชาติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 วา จะมีองคกรบริหาร 2 ระดับ ไดแก คณะกรรมการกํากับพื้นที่
ทองเที่ยว และบรรษัทบริหารพื้นที่ ในการนี้ ททท. จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีออกพระราช
กฤษฎีกาประกาศเขตการทองเที่ยว พรอมทั้งเพิกถอนสภาพพื้นที่อุทยานแหงชาติ โดยอาศัย
อํานาจตาม พ.ร.บ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เมื่อกําหนดเขตการทองเที่ยวแลว
คณะกรรมการกํากับพื้นที่จะกําหนดการใชพื้นที่ตามสภาพอุทยาน หากจําเปนตองมีการกอสราง
สถานที่พัก โรงแรม หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นใด จะใหเอกชนที่มีประสบการณเฉพาะดาน
เขาไปเปนผูใหบริการเปนสวนๆ ทั้งนี้ผูลงทุนเอกชนอาจไดสิทธิประโยชนจากกฎหมายสงเสริม
การลงทุนดวย (กรุงเทพธุรกิจ สยามโพสต และ Bangkok Post ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2536)
ดังนั้น สาธารณชนผูอานหนังสือพิมพในเชาวันที่ 14 ตุลาคม 2536 ตางไดรับรู
แลววา ททท. มีแผนการใหเอกชนเขาไปประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ หากนี้มิใช
การแสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชยจากอุทยานแหงชาติแลว จะใหเรียกวาอะไร? จริงอยูแมการ
สรางสนามกอลฟจะไมปรากฏในแผนการดําเนินงาน แตเมื่อ ททท. สามารถยื้อแยงอํานาจการ
บริหารจัดการเขตการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติจากกรมปาไมไดแลว ก็ไมมีหลักประกันวา
สนามกอลฟจะไมผุดขึ้นในบริเวณอุทยานแหงชาติในอนาคต ในเมื่อพื้นที่เขตการทองเที่ยว 100200 ไรพอเพียงแกการสรางสนามกอลฟ และถึงตอนนั้น ททท. ก็สามารถอางความชอบธรรมตาม
กฎหมายในการใชอํานาจบริหารจัดการเขตการทองเที่ยวได
ดังไดกลาวแลววา วันที่ 18 ตุลาคม 2536 เปนวันที่ผูนําพรรคประชาธิปตยเริ่ม
กลับลํา กอนหนานี้หนึ่งวัน นายสาวิตตใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา ทั้งนายนิพนธ พรอมพันธุ และ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ตางเห็นดวยกับนโยบายของตน (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2536)
ครั้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2536 นายกรัฐมนตรีกลาววา นโยบายการกันพื้นที่อุทยานแหงชาติให
เอกชนประกอบธุรกิจการทองเที่ยวยังมิไดนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ผูจัดการรายวัน
ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2536) ในวันเดียวกันนั้น นายสาวิตตไดพบปะกับกลุม NGOs เพื่อชี้แจง
นโยบายและแลกเปลี่ยนความเห็น นายสาวิตตกลาวยืนยันวา รัฐบาลมิไดมีแผนที่จะนําอุทยาน
แหงชาติไปหาประโยชนเชิงพาณิชย จะไมมีการสรางสนามกอลฟ ไมมีการปลูกสรางอาคารใน
พื้นที่ `ไขแดง' และจะไมมีการใหสัมปทานที่ดินในอุทยานแหงชาติแกเอกชน ขอยืนยันดังกลาวนี้
บางสวนไมตรงตามนัยแหงบทสัมภาษณเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น
เกี่ยวกับการสงเสริมใหเอกชนเขาไปประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
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ด ว ยการแยกแยะนโยบายของรั ฐ มนตรีอ อกจากนโยบายของรัฐ บาล นายก
รัฐ มนตรี และผู นํ าพรรคประชาธิปตยก็ลอยตัวเหนือคํ าวิพากษวิจารณ ปลอยใหนายสาวิตต
บาดเจ็บสาหัสทางการเมืองแตเพียงผูเดียว จึงเปนเรื่องแนชัดวา พรรคประชาธิปตยยึดคติ
`สละอวัยวะเพื่อธํ ารงไวซึ่งชีวิต' แรงกดดันภายในพรรคประชาธิปตยนั้นเองที่ทําใหนายสาวิตต
จํ าตองประกาศยกเลิกนโยบายการกันพื้นที่อุทยานแหงชาติเปนเขตการทองเที่ยวเมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2536
กระนั้นก็ตาม ประชาชนอดมีขอกังขามิไดวา นายกรัฐมนตรีมิไดรับทราบตั้งแต
ตนละหรือวา ททท. มีแผนการที่จะใหเอกชนเขาไปประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในเขตอุทยานแหง
ชาติ ทั้งๆที่บทสัมภาษณของนายเสรี วังสไพจิตรเมื่อวันที่ 9 และ 11 กันยายน 2536 และ
บทสัมภาษณของนายสาวิตตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ศกเดียวกัน บงบอกความขอนี้อยางชัดเจน
หากแมนวานายกรัฐมนตรีมิไดตระหนักถึงแผนการของ ททท. เปนไปไดละหรือที่นายกรัฐมนตรี
มิไดสอบถามขอเท็จจริงจากนายสาวิตต? ถาเชนนั้น นายกรัฐมนตรีและผูนําพรรคประชาธิปตย
กลาวสนับสนุนนโยบายของนายสาวิตตในชั้นตนไดอยางไร โดยที่ไมทราบแผนการดําเนินงาน
หลัก? และนี่มิใชการ `ฟงไมไดศัพท จับเอาไปกระเดียด' หรอกหรือ?
หากเรายอมรับอรรถาธิบายของผูนําพรรคประชาธิปตยที่วา นโยบายการกันพื้นที่
อุทยานแหงชาติเปนเขตการทองเที่ยวเปนนโยบายของรัฐมนตรี หาใชนโยบายของรัฐบาลไม
คําถามที่ตามมาก็คือ เหตุไฉนผูนําบางคนของพรรคประชาธิปตยจึงกลาวอางวาเปนนโยบายของ
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยที่แถลงตอรัฐสภา? หากรัฐบาลไมมีนโยบายเชนนี้ เหตุไฉนนายกรัฐมนตรี
จึงปลอยใหรัฐมนตรีผูอยูใตการบังคับบัญชาดําเนินนโยบายที่มิใชนโยบายของรัฐบาลมาเปนเวลา
กวาป จนกอใหเกิดความระสํ่าระสายในระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและในกรมปาไม
ในประชาสั ง คมที่เ ปน ประชาธิปไตย เมื่อรั ฐ มนตรีต องการดํ าเนินนโยบายที่
นอกเหนือไปจากนโยบายของรัฐบาล ควรที่จะมีมารยาทนําเสนอนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตอเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว จึงจะดําเนินการในทาง
ปฏิบัติ เมื่อพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ นับเปนเรื่องนาประหลาดนักที่นายสาวิตตสามารถดําเนิน
นโยบายที่มิใชของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นานกวาขวบป โดยที่นายกรัฐมนตรีมิไดทักทวง
มิหนําซํ้านายสาวิตตยังไดรับกําลังใจและการสนับสนุนเปนครั้งคราวจากผูนําพรรคประชาธิปตย
อีกดวย
กระบวนการกําหนดนโยบายที่เปดชองใหรัฐมนตรีสามารถดําเนินนโยบายที่มิใช
ของรัฐบาล เปนกระบวนการที่ไมชอบมาพากล เรื่องนี้ไมมีใครรูดีไปกวานายชวน หลีกภัย และ
นายสาวิตต โพธิวิหิค

