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หน่วยที่  14
การวิเคราะหก์ารเมอืงตามแนวคดินเิวศวทิยาการเมอืง

อาจารย์นิตยา  โพธิ์นอก

ชื่อ	 อาจารย์นิตยา	โพธ์ินอก

วุฒ	ิ วท.บ.	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	(สุขศึกษา)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

	 ร.ม.	(บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ต�าแหน่ง	 นักวิชาการช�านาญการ	ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยที่เขียน 	 หน่วยที่	14



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

14-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 14

การวิเคราะหก์ารเมอืงตามแนวคดินเิวศวทิยาการเมอืง

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	14.1		พัฒนาการและความหมายของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	 	

	 14.1.1	พัฒนาการของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

	 14.1.2	ความหมายของนิเวศวิทยาการเมือง

	 14.1.3	ขอบข่ายกับศาสตร์สาขาอื่นของนิเวศวิทยาการเมือง

	 14.1.4	ลักษณะของนิเวศวิทยาการเมือง

ตอนที่	14.2		นิเวศวิทยาการเมืองในบริบทโลก

	 14.2.1	ความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐ	ประชาชน	และคนส่วนน้อย

	 14.2.2	การบริหารปกครองเพื่อการพัฒนาที่สมดุล

	 14.2.3	สถานการณ์ปัญหาข้ามพรมแดน

ตอนที่	14.3		กรณีนิเวศวิทยาการเมืองในประเทศไทย

	 14.3.1		กรณีศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 14.3.2		นิเวศวิทยาการเมืองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1–12

	 14.3.3			การเคลื่อนไหวทางสังคมต่อความไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 

สิ่งแวดล้อม

ตอนที่	14.4		ทิศทางของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

	 14.4.1		ทิศทางงานวิชาการและงานวิจัยของนิเวศวิทยาการเมือง

	 14.4.2		บทบาทของนิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบาย

แนวคิด
1.				แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	 คือ	 แนวคิดท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยากับ

โครงสร้างและการจดัการระบบนเิวศวทิยานัน้	มจีดุเริม่ต้นมาจากการเคลือ่นไหวทางสงัคม

ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษที่	1960–1970	จากนั้นพัฒนาการของแนวคิดได้มีการข้าม

ศาสตร์ไปยังสาขาความคิดอื่นมากขึ้น	แนวคิดเก่ียวข้องที่ส�าคัญและได้รับการอ้างถึงโดย

นักนิเวศวิทยาการเมืองมาก	 ได้แก่	 แนวคิดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์	 สังคมนิยม	สตรีนิยม	

นิเวศวิทยาแนวลึก	ปรัชญาตะวันออก	และนโยบายสาธารณะ	หากแต่แนวคิดเหล่าน้ีไม่ใช่

กลุ่มแนวคิดตายตัวที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงนิเวศวิทยาการเมืองได้เท่านั้น	
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14-3การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ยังมีแนวคิดอ่ืน	 เช่น	 ยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม	 ทฤษฎีทรัพย์สินส่วนรวม	 นิเวศวิทยา

วัฒนธรรม	ฯลฯ	ที่นิเวศวิทยาการเมืองยอมรับและน�ามาใช้	 ส่งผลให้แนวคิดนิเวศวิทยา

การเมืองนี้มีลักษณะส�าคัญ	คือ	ความหลากหลายซับซ้อนของแนวคิดเองที่มักจะมีเนื้อหา

ซ้อนทับกันไปมาระหว่างประเด็นการเมือง	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	สังคม	สิ่งแวดล้อม	เช่น

เดียวกันกับวิธีการใช้แนวคิดน้ีของนักนิเวศวิทยาการเมืองส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะเชิง

วิพากษ์	ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่	แต่ก็ไม่หลงลืมที่จะ

เชื่อมโยงไปยังระดับพื้นที่ที่ใหญ่กว่า

2.				ในบริบทของนานาประเทศ	นิเวศวิทยาการเมืองได้ถูกน�ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ความ

ไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐกับประชาชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่

มักขาดการเข้าถึงอ�านาจในการบริหารปกครอง	ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรและความ

เป็นธรรมในสังคม	 ดังนั้น	 รัฐบาลในฐานะเป็นตัวแทนที่มีอ�านาจในการบริหารประเทศ

จ�าเป็นต้องยึดหลักการบริหารปกครอง	(Governance)	มากกว่าการปกครอง	(Govern-

ment)	ในบรบิทโลกปัจจบุนัมวลมนุษยชนต่างมุ่งเน้นไปทีเ่ป้าหมายของการพฒันาทีย่ั่งยืน	

(Sustainable	Development	Goal)	การบริหารปกครองของรัฐบาลจึงต้องเปิดกว้างให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหลากหลายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน	ตัดสินใจ	

จัดสรร	 จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความสมดุล	 ถือเป็นกระบวนการที่

น�าไปสู่เป้าหมายของนิเวศวิทยาการเมอืง	นอกจากการบรหิารปกครองของรฐับาลในระดบั

ประเทศแล้ว	โลกยงัต้องเผชญิความท้าทายสถานการณ์ปัญหาข้ามพรมแดนอย่างโลกร้อน

และการค้าของเสียอันตรายข้ามแดน	ในเชิงนิเวศวิทยาการเมืองมองว่าปัญหาดังกล่าวยัง

ไม่สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาด	 เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีเป้าหมายที่สวนทาง

กันกับการจัดการทางนิเวศ

3.				ในประเทศไทย	 นิเวศวิทยาการเมืองอาจถูกน�ามาใช้อธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์

การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมได้จากหลายพื้นที่	พื้นที่หนึ่งซึ่งมี

ความชดัเจนเชิงเน้ือหาและมีความเป็นมายาวนาน	ได้แก่	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	

และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิหากวเิคราะห์รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

อาจแบ่งท�าความเข้าใจเป็น	2	ช่วงส�าคญั	ช่วงแรก	วเิคราะห์รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

ก่อน	พ.ศ.	 2540	 การครอบครองทรัพยากรและการจัดสรร	 ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของ 
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14-4 การวิเคราะห์การเมือง

รัฐ	 ช่วงหลัง	 พ.ศ.	 2540	 ทั้งกระบวนการและสาระของรัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้กับ 

ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้น	เช่นเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ในช่วงแรกเน้ือหาของแผน

ยังคงเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ	จนกระทั่งแผนฯ	ฉบับที่	4	ประเด็นด้านนิเวศวิทยาหรือสิ่ง

แวดล้อมจึงได้รับการกล่าวถึงนับตั้งแต่น้ัน	พัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เป็นไปในทิศทางที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ในมุมมองการอธิบายของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	 เพราะท�าให้การเคลื่อนไหวของ

ประชาชนต่อการจดัสรรทรพัยากรทางเศรษฐกจิมมีากขึน้	คนกลุม่น้อยและความหลากหลาย

ได้เข้ามามีโอกาสในพื้นที่สาธารณะมากข้ึน	

4.				แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองถือเป็นแนวคิดที่ก�าเนิดใหม่ไม่นานประมาณ	30-40	ปี	ที่ผ่าน

มานี้	งานทางวิชาการส่วนใหญ่ที่มีการขับเคล่ือนกันอยู่ยังคงจ�ากัดอยู่ในบางประเด็นและ

บางพื้นที่ศึกษา	 เพราะมีข้อจ�ากัดด้านนักวิชาการทางนิเวศวิทยาเองที่ยังคงท�างานอยู่ใน

ประเด็นที่ตนเองสนใจ	อย่างไรก็ดี	พัฒนาการของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองยังสามารถ

ด�าเนินต่อไปได้อีกมาก	เพราะลักษณะของแนวคิดน้ีเปิดให้เกิดการเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน	

ท�าให้สามารถเคลื่อนงานวิชาการที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของสังคม	คนเฉพาะ

กลุ่มที่หลากหลาย	เพียงแต่นักวิชาการผู้สร้างสรรค์งานทางนิเวศวิทยาการเมือง	ควรที่จะ

เข้าใจและเข้าไปมีบทบาทในบริบทนโยบายสาธารณะอย่างเหมาะสมมากขึ้น	 เพราะหาก

ขาดการขยายผลการศึกษาหรือท�างานร่วมกับเครือข่ายนโยบายเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ	

นิเวศวิทยาการเมืองก็จะเป็นเพียงแนวคิดที่ใช้ศึกษา	 วิเคราะห์	 อธิบายปรากฏการณ ์

แต่ไม่สามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่นิเวศวิทยาการเมืองค้นพบได้เลย	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	14	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.			อธิบายประเด็นพื้นฐานเก่ียวกับแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้

2.			วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในบริบทโลกด้วยแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้

3.			อภิปรายปรากฏการณ์ทางสังคมในประเทศไทยด้วยแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้

4.			สังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาด้วยกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้
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14-5การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ตอนที่ 14.1

พัฒนาการและความหมายของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	14.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	14.1.1		พัฒนาการของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

เรื่องท่ี	14.1.2		ความหมายของนิเวศวิทยาการเมือง	 	 	 	

เรื่องท่ี	14.1.3	 ขอบข่ายกับศาสตร์สาขาอื่นของนิเวศวิทยาการเมือง

เรื่องที่	14.1.4		ลักษณะของนิเวศวิทยาการเมือง

แนวคิด
1.	 	จุดเร่ิมต้นของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	 คือ	 ทศวรรษท่ี	 1960	 เป็นช่วงที่เกิดการ

เคล่ือนไหวทางสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นด้านสิง่แวดล้อม	การเคลือ่นไหวเหล่านัน้

ได้พัฒนาไปสู่แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองท�าให้ได้รูปแบบการอธิบายปรากฏการณ์ทาง

สงัคม-สิง่แวดล้อม	การเรียกร้อง	และงานวชิาการงานวิจยัทีเ่ชือ่มโยงระหว่างประวัตศิาสตร์	

วัฒนธรรม	และแนวทางเคล่ือนไหว	การเคลื่อนไหวทางวิชาการของนิเวศวิทยาการเมือง

ที่เห็นชัดน่าจะเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษที่	 1970	 จากน้ันนิเวศวิทยาการเมืองก็ได้ถูกศึกษา

ขยายออกไปยังอาณาบริเวณแนวคิดอ่ืนด้วย	 จึงมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนมากขึ้น

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่	1980	เป็นต้นมา

2.		 	แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	 เป็นแนวคิดที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยากับ

การเมือง	 หมายถึงว่า	 นิเวศวิทยาอันได้แก่	 ป่าไม้	 ทะเล	 ภูเขา	 อากาศ	 และการเมือง 

อันได้แก่	 โครงสร้างและการจัดการของมนุษย์ต่อนิเวศวิทยา	 การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างทั้งสองอย่างนี้	 นิเวศวิทยาการเมืองมีเป้าหมายไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับลึกใน

เชงิโครงสร้างเพือ่ทีจ่ะท�าให้เกดิความสมดลุระหว่างสรรพสิง่	การเปลีย่นแปลงนัน้ต้องการ

การยกระดับชุดความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน	เพื่อร่วมขับเคลื่อนและเกิด

ความยั่งยืนตามมา
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14-6 การวิเคราะห์การเมือง

3.		 	นิเวศวิทยาการเมือง	เป็นศาสตร์ความรู้ที่รวมเอามิติทั้งทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เข้าไว้ด้วยกัน	ขอบเขตความรู้และแนวคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีเป็นจ�านวนมากและท�าให้

เกิดความซับซ้อนในการศึกษาแนวคิดน้ี	ตัวอย่างแนวคิดที่นักนิเวศวิทยาการเมืองมักน�า

มากล่าวถงึและมข้ีอมลูทีช่ดัเจนเพยีงพอในการอธิบาย	ได้แก่	แนวคดิว่าด้วยเศรษฐศาสตร์

ที่อธิบายความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร	สังคมนิยมที่ีมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมและ

ลดความเหล่ือมล�า้	สตรนิียมทีก่ล่าวถงึความไม่เท่าเทยีมและกดีกนัการเข้าถงึสิง่แวดล้อม

ของผูห้ญงิ	นเิวศวทิยาแนวลกึทีก่ล่าวว่ามนษุย์ไม่ใช่ศนูย์กลางของสรรพสิง่	ปรชัญาตะวนัออก

ที่เห็นว่าส่ิงต่าง	ๆ	ในโลกนี้ต่างมีการอาศัยซึ่งกันและกัน	และนโยบายสาธารณะที่กล่าวถึง

การค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในวาระนโยบาย	นอกจากนี้	 ยังมีแนวคิด 

อื่นอีก	เช่น	นิเวศวิทยาวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	นิเวศวิทยาเชิงชาติพันธุ์	ฯลฯ

4.		 	แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	มีขอบเขตเน้ือหากว้างจนทับซ้อนกับศาสตร์อื่น	ลักษณะเป็น

ศาสตร์ที่ซับซ้อน	 หลากหลาย	 เป็นนามธรรมและจับต้องได้ยาก	 งานทางนิเวศวิทยา

การเมืองส่วนใหญ่ที่นักนิเวศวิทยาการเมืองท�าการศึกษาจะมีลักษณะผสมผสานมิติ

ระหว่างการเมืองกับวัฒนธรรม	 วัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจกับนิเวศวิทยา	 และ

อาจควบรวมการศึกษาในทุกมิติ	 วิธีการในการศึกษาตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาจึงมี

ลกัษณะเป็นงานวิพากษ์ทางวชิาการและใช้แนวทางการศกึษาเชงิคณุภาพเสยีเป็นส่วนใหญ่

เพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิลกึ	เช่น	การสัมภาษณ์	การสงัเกตการณ์	ศกึษาเอกสารเชงิประวตัศิาสตร์	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	14.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายพัฒนาการของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้

2.		อภิปรายความหมายของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้

3.		 	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนิเวศวิทยา

การเมืองได้

4.		บ่งชี้ลักษณะส�าคัญของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้
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14-7การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

เรื่องที่ 14.1.1  พัฒนาการของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง 

การเคลื่อนไหวทางสังคม: จุดก�าเนิดแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง
แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	มีจุดเริ่มต้นของพัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ี	จุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ

ก่อนก�าเนิดแนวความคิดนี้เริ่มจากวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประกอบกับการกดขี่

จากชนชั้นน�าหรือผู้มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มคนที่เป็นคนส่วนน้อยในสังคม	ท�าให้เกิดการ

ตั้งค�าถามต่อการอธิบายสภาพสังคม	และแนวทางในการเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเท่าเทียม	จนท�าให้

เกิดการเคล่ือนไหวทางสังคมต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ช่วงยุคทศวรรษที่	 1960	 เป็นต้นมา	 และนั่นคือ

ที่มาซึ่งท�าให้เกิดจุดเร่ิมต้นของพัฒนาการแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	

ปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศที่เกิดจากการท�าลายล้างของมนุษย์	 ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ท�าให้

เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร้ขอบเขต	ตลอดจนความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอันเกิดจาก

การครอบง�าของผู้มีอิทธิพลหรือทุน	 ได้ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้มีโอกาสและมีที่ยืนต่อการ

จัดการปัญหาเหล่านั้น	 นักวิชาการหลายท่านได้มีความเห็นที่ตรงกันต่อก�าเนิดของแนวคิดนี้	 โดยกล่าวว่า

แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองได้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น	การถกเถียงเก่ียวกับ

สังคมที่ถดถอยอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร	 ความไม่ยั่งยืน	 และเกิดข้อเสนอทางสังคมที่มีมุมมองแบบ

นิเวศ	เป็นที่มาท�าให้เกิดแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองขึ้น	ทั้งที่ก่อนหน้านี้	ยังไม่มีการท�าความรู้จักกับแนวคิดนี้

มากนัก1 

พัฒนาการของแนวคิดอันมีจุดก�าเนิดจากปัญหาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติตั้งแต่ยุค	1960	 น้ัน	

สอดคล้องกันกับ	 แบทเทอร์เบรี	 (Batterbury)	 เลฟ	 (Leff)	 และนพนันท์	 อนุรัตน์	 ที่กล่าวว่าจุดก�าเนิดของ

นิเวศวิทยาการเมืองเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นความรู้ใหม่เป็นแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยม	เหตุผลหนึ่งเกิดจาก

การเติบโตของสิ่งแวดล้อมนิยมนับตั้งแต่ยุค	19602	ที่ถูกขับเคลื่อนโดยวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม	และตั้งค�าถาม

ต่อทุนนิยมเกี่ยวกับความขัดแย้งเชิงสังคม-ส่ิงแวดล้อม	 เลฟยังกล่าวให้เห็นถึงที่มาและพัฒนาการของ 

 

1	 ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์.	 (2546).	นิเวศเศรษฐศาสตร์ และนิเวศวิทยาการเมือง. กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.	 น.29.;	 นพนันท์	 อนุรัตน์.	 (2548).	พรรคกรีน: จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ:	 วิสดอมมีเดียส์.	 น.	 21.;	 Carlos	

Walter	Porto-Goncalves,	and	Enrique	Leff.	(2015).	“Political	Ecology	in	Latin	America:	the	Social	Re-Appropriation	

of	Nature,	the	Reinvention	of	Territories	and	the	Construction	of	an	Environmental	Rationality”	35	Desenvolv	Meio	

Ambiente,	65-88.
2 Simon	Batterbury.	“Doing	Political	Ecology	Inside	and	Outside	the	Academy”	 in	Raymond	L.	Bryant.	

(editor).	(2015).	The International Handbook of Political Ecology.	Massachusetts:	Edward	Elgar	Publishing.	p.	28.;	

Enrique	Leff,	 “The	Power–Full	Distribution	 of	Knowledge	 in	Political	Ecology:	A	View	 from	 the	South,”	 in	Tom	

Perreault	&	 other.	 (editors).	 (2015).	The Routledge Handbook of Political Ecology.	 New	York,	NY:	 Routledge.; 

นพนันท์	อนุรัตน์.	เพิ่งอ้าง.	น.	14-16.		
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14-8 การวิเคราะห์การเมือง

นิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับวิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อมที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค	 1960	 และ	 1970	 ว่าเป็นวิกฤต

ของอารยธรรม	(Civilization)	เศรษฐกิจและเทคโนโลยี	ที่ท�าให้ทั่วโลกต่างถอยห่างออกไปจากความยั่งยืน	

ซึ่งนิเวศวิทยาการเมืองหาทางเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางวิกฤตอารยธรรม3 

นอกจากน้ี	 นพนันท์	 อนุรัตน์	 กล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองยังเป็นผลผลิตหนึ่งของการเคลื่อนไหว

เพือ่สนัตภิาพหลงัจากสงครามเยน็ด้วย	ก่อนการเกดิแนวคดินเิวศวทิยาการเมอืง	เป็นช่วงยคุของสงครามเยน็

ที่ทั่วโลกต่างเกิดความตึงเครียดท�าให้เกิดส่ิงที่เรียกว่าขบวนการสันติภาพทั่วโลก	 (Peace	movement)	

ขบวนการนี้มีอิทธิพลสูงมากในเยอรมนีแกนน�าส�าคัญคือ	 เพตรา	 เคลลี	 (Petra	Kelly)	ที่ได้รวมเอาแนวคิด

สนัตภิาพและการเคลือ่นไหวแบบสันตวิิธ	ีสทิธมินุษยชน	สตรีนยิม	นเิวศวทิยานยิมเข้ามาไว้ด้วยกนัจนหลอมรวม

เป็นนิเวศวิทยาการเมือง4

จดุก�าเนดิทีม่าจากการเคลือ่นไหวทางสงัคมทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

พร้อมทั้งการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งค�าตอบต่อแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ันมีลักษณะเป็นไปแบบสันติ

และไม่รุนแรงของขบวนการสันติภาพทั่วโลก	 ท�าให้เห็นพัฒนาการจากการเคลื่อนไหวทางสังคมอันเป็นจุด

ก�าเนดิหรือท่ีมาของนเิวศวทิยาการเมอืง	แล้วมกีารขยายพ้ืนทีอ่อกไปจากการเคลือ่นไหวทางสงัคมโดยมีความ

ยึดโยงกับวัฒนธรรมและพื้นถิ่นไปสู่ระดับที่สูงกว่า	เพื่อแสวงหายุทธวิธีและทางเลือกที่ยั่งยืน	สอดคล้องกัน

กับ	 ฮอรอวิทซ์	 (Horowitz)	 ว่าก�าเนิดของนิเวศวิทยาการเมืองของฝั่งลาตินอเมริกามีรากฐานมาจากการ

ถดถอยทางนิเวศวิทยา	ความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมและมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	และ

ภูมิทัศน์ของแต่ละที่	รวมทั้งทัศนะต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากความรู้ของคนกลุ่มน้อย	(Indigenous	people)5	และ

เลฟทีก่ล่าวว่านเิวศวิทยาการเมืองทีก่�าเนดิจากแนวคดิทางสิง่แวดล้อมได้มพัีฒนาการไปถึงการประเมินเชงิสงัคม

ที่ซับซ้อน	 และกระบวนการทางนิเวศเพื่อให้เกิดการสร้างทางเลือกที่ยั่งยืน	 โดยสร้างความรู้เชิงวัฒนธรรม 

และความสามารถทางการผลิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่6 

จุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของพัฒนาการทางแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง
แม้จะมีความเห็นพ้องต้องกันในหลายฝ่ายว่าการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่	1960	ได้

ท�าให้เกิดการหลอมรวมแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองขึ้น	แต่โดยพัฒนาการของแนวคิดเองน้ันยังมีข้อขัดแย้ง

ว่าจุดเร่ิมต้นของแนวคิดที่แท้จริงน้ันเกิดขึ้นเมื่อใด	 จากหลักฐานทางวิชาการและการกล่าวอ้างอิงของ 

นกัวชิาการหลายท่านอาจท�าให้ได้ข้อสรปุอย่างหนึง่ว่า	ตัง้แต่ช่วงทศวรรษที	่1960	ทีมี่การเคลือ่นไหวทางสงัคม

ท�าให้เกิดการศกึษาและเป็นช่วงของการก่อตวัก่อนท่ีจะมีแนวคิดนิเวศวทิยาการเมืองเกิดขึน้	การก่อตวัทีท่�าให้ 

เกิดแนวคิดนี้ใช้เวลาประมาณ	10	ปี	จนกระทั่งทศวรรษที่	1970	นิเวศวิทยาการเมืองจึงได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน	 

ดังที่	บรายแอนท์	(Bryant)	กล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองสมัยใหม่เริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ตั้งแต่ช่วง 

ประมาณทศวรรษที่	 1970	 จนกระทั่ง	 1990	 โดยยังคงพึ่งพาแนวคิดนีโอมาร์กซ์ซิสม์	 (Neo-Marxism) 

3	Enrique	Leff.	Ibid. pp.	64-65.	
4	นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	46.
5	Leah	S.	Horowitz.	“Local	Environmental	Knowledge”	in	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit. pp.	236-237.
6	Enrique	Leff.	Op.cit.	p.	69.	
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สิ่งแวดล้อมนิยม	และหลังโครงสร้างนิยม	และกลุ่มสถาบันที่บุกเบิกแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองสมัยใหม่นั้น

อยู่ในแถบลาตินอเมริกา	 แองโกลอเมริกา	 (Anglo-America)	ทวีปยุโรป	และเอเชียใต้	 การแพร่ขยายงาน

วิชาการและนักวิชาการสายนิเวศวิทยาการเมืองที่มีมากขึ้น	สะท้อนออกมาในรูปผลงานที่เป็นในเชิงประยุกต	์

โดยมีตัวแสดงเป็นกลุ่มเคลื่อนไหว	 องค์กรกลุ่มนักคิด	 (Think	 tank)	 กลุ่มหัวรุนแรง	 กลุ่มองค์กรพัฒนา

เอกชนและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม7 

ขณะที่เปียรู้ทและคณะ	 (Perreault	&	 other)	 ระบุความมีตัวตนของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ว่านิเวศวิทยาการเมืองได้ถูกน�ามาปฏิบัติจริงตั้งแต่ยุค	 1970	ดังงานของเอริค	 โวฟ	 (Eric	Wolf)	 ใน	ค.ศ.	

1972	 ซึ่งอ้างถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการเมืองในการจัดการทรัพยากร	หรืองานของ

วอล์กเกอร์	(Walker)	ในช่วง	ค.ศ.	1973	และ	1974	วิจารณ์บทบาทของวิทยาศาสตร์ในนโยบายสิ่งแวดล้อม	

ด้วยการตัง้ข้อถกเถยีงว่าการจดัการพืน้ทีชุ่่มน�า้ทีไ่ม่สามารถถกูตดัขาดออกจากบริบทเศรษฐศาสตร์การเมอืง8 

นอกจากรูปธรรมเชิงวิชาการแล้ว	 รูปธรรมหน่ึงอันเป็นผลจากพัฒนาการของการเคลื่อนไหวทาง

สังคมได้ส่งผลให้เกิดการตั้งพรรคกรีนพรรคแรกขึ้นในโลก	ณ	เมืองเวลลิงตัน	ประเทศนิวซีแลนด์	ใน	ค.ศ.	

1983	ที่มีการน�าเสนอนโยบายเกี่ยวกับระบบนิเวศกับสิทธิสตรีคู่กัน	การก่อตั้งพรรคกรีนส่งผลให้เกิดการ

เคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นที่หลากหลายตามมา	 เช่น	 สิ่งแวดล้อม	สิทธิสตรี	 สันติภาพ	 เป้าหมายของ

พรรคกรีนปรากฏในค�าแถลงการณ์ที่ประชุมพรรคกรีนทั่วโลกใน	ค.ศ.	2001	ว่า	หากไม่มีความเป็นธรรมใน

สังคมย่อมไม่มีความเป็นธรรมทางนิเวศ	และหากไม่มีความเป็นธรรมทางนิเวศก็ย่อมไม่อาจบรรลุความเป็น

ธรรมทางสังคมได้9 

ต่อมาในช่วง	ค.ศ.	1980	อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงยุคบุกเบิกที่แท้จริงของนิเวศวิทยาการเมืองก็ว่าได้	

โดยมีผู้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้การอ้างอิงถึงผลงาน

หลายครั้ง	 ได้แก่	 วัตต์	 (Watt:	 มีผลงานส�าคัญอยู่ในปี	1983)	 เบล็คกี้	 (Blaikie:	มีผลงานช่วงปี	1985	และ	

1987)	และบรู้คฟิล์ด	(Brookfield:	มผีลงานส�าคญัร่วมกับเบลค็ก้ีในปี	1987)	สอดคล้องกับซึมมาร์	(Zimmer)	

ที่ได้ท�าการทบทวนที่มาของนิเวศวิทยาการเมืองจากนักวิชาการหลายท่าน	โดยกล่าวว่าผู้ที่เป็นนักคิดรากฐาน

เก่ียวกับนิเวศวิทยาการเมืองจริง	ๆ	คือ	เบล็คกี้และบรู้คฟิล์ด10	โดยงานด้านนิเวศวิทยาการเมืองที่ได้รับการ

เสนอช่วงแรกเป็นภาษาเยอรมัน	และแสดงให้เห็นจุดเด่นว่าเน้นศึกษาไปที่ตัวแสดงและบางครั้งเกี่ยวข้องกับ

มุมมองเชิงโครงสร้าง	(Constructivist	perspective)	เช่นเดียวกันกับงานของ	สตีเฟน	เรนโบว์	ในหนังสือ

ชื่อว่า	 “Green	 politics”	 (การเมืองสีเขียว)	 ที่กล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองนั้นเริ่มผลิบานในช่วงทศวรรษที่	

1980	ก่อเกิดจากการพยายามหวนคืนสู่ธรรมชาติ	ด้วยเห็นพิษภัยของระบบอุตสาหกรรมที่จะน�าความหายนะ

มาสู่มวลมนุษย์11 

7	Raymond	L.	Bryant.	 (2015).	The International Handbook of Political Ecology.	Massachusetts:	Edward	

Elgar	Publishing.	p.	17.
8	Tom	Perreault	&	other.	(2015).	Op.cit. p.	6.	
9 นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว. น.	14-16	และ	46.
10	งานของเบล็คก้ีปรากฏอยู่ใน	ค.ศ.	1985	และงานของเบล็คกี้และบรู้คฟิล์ด	ใน	ค.ศ.	1987.	
11 นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	84.	
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เปียรู้ทและคณะ	ยังกล่าวว่านักคิดเหล่านี้	(เช่น	วัตต์	เบล็คก้ี)	มีมุมมองนิเวศวิทยาแบบแองโกลโฟน	

(Anglophone)	ทีมี่รากฐานความคิดหรอืพ้ืนท่ีท�างานบนฐานของประเทศแถบอเมรกิาเหนอื	สหราชอาณาจกัร	

ไอร์แลนด์	 ออสเตรเลีย	 และนิวซีแลนด์	 นักคิดนักวิชาการเหล่านี้จึงได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสิ่งแวดล้อม

นิยมยุค	1960	และ	1970	ผลกระทบจากการขยายตัวของประชากรที่มากเกินไปและการลดลงของทรัพยากร	

และในส�านักแองโกลโฟนนี้เองที่นิเวศวิทยาการเมืองถือก�าเนิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อการละเลย

การเมืองของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมและการศึกษาเร่ืองอันตราย	(Hazard	study)12 

พฒันาการของนเิวศวทิยาการเมอืงในช่วงหลงัได้ขยายพืน้ทีข้่ามไปยงัศาสตร์อืน่	นเิวศวทิยาการเมอืง

ในช่วงปี	1990	นิเวศวิทยาการเมืองได้กลายเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตเมือง	 (และไม่ใช่พื้นที่แถบตะวันตก)	 ดังเห็นได้จากงานของนักวิชาการ	

เช่น	อาร์ตูโร	เอสโกบาร์	(Arturo	Escobar	ในปี	1999)	และริชาร์ด	พีท	(Richard	Peet)	และไมเคิล	วัตต์	

(Michael	Watts	 ในปี	 2000)	 ที่ได้เขียนแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองในลักษณะท่ีเป็นการผสมผสาน 

(Hybridity)	และการสร้างทางสังคม	(Social	construction)	เพื่อท้าทายต่อลักษณะของแนวคิดนิเวศวิทยา

ในกระแสหลักที่ยังคงมีความเสถียรมากกว่า13 

อาจกล่าวได้ว่า	 ทศวรรษที่	 1960	 เป็นช่วงที่เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	ผลผลิตของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้น�าไปสู่แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองควบคู่ไป

กบัประเด็นทางสิง่แวดล้อม	ท�าให้ได้รปูแบบการอธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคม-สิง่แวดล้อม	รปูแบบการเรยีกร้อง	

และรูปแบบทางวิชาการงานวิจัยที่เช่ือมโยงประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	วิธีการเคลื่อนไหว	ตามที่ปรากฏในงาน

เขียนและข้อคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่าน	โดยรูปธรรมทางวิชาการและการเคลื่อนไหวที่เป็นผลผลิตของ

นิเวศวิทยาการเมืองแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที	่

1970	 ภายหลังจากที่มีการเคล่ือนไหวทางสังคมและพัฒนาการทางความคิดมาระยะหนึ่งแล้ว	 จากนั้นนัก

วิชาการนิเวศวิทยาการเมืองก็ได้ขยายพื้นที่ความสนใจทางวิชาการ	 ท�าให้แนวคิดนี้ได้พัฒนาต่อไป 

จนมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นมากขึ้นต้ังแต่ช่วงทศวรรษท่ี	1980–1990	เป็นต้นมา

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่องที่ 14.1.1

12	Anna	Zimmer.	(2010).	“Urban	Political	Ecology:	Theoretical	concepts,	challenges,	and	suggested	future	

directions” Erdkunde.	pp.	343-344.;	Tom	Perreault	&	other. Op.cit. p.	4.	
13 Hillary	Angelo	&	David	Wachsmuth.	 (2014).	 “Urbanizing	Urban	 Political	 Ecology:	A	Critique	 of 

Methodological	Cityism” International Journal of Urban and Regional Research. 
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เรื่องที่ 14.1.2  ความหมายของนิเวศวิทยาการเมือง 

นิเวศวิทยาการเมืองเป็นแนวคิดที่มีความเป็นพลวัตและผันแปรได้เพื่ออธิบายความซับซ้อนของ 

ตัวแสดงและบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงและแตกต่างกัน	 ความหมายที่พบอาจแบ่งได้เป็น	 4	 กลุ่ม 

กลุม่แรกเป็นกลุ่มที่ให้ความหมายว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นอุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมือง	กลุ่มที่สอง

เห็นว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นความสัมพันธ์ทางการเมือง	กลุ่มที่สามให้ความหมายว่านิเวศวิทยาการเมือง

เป็นการศกึษาเพ่ือท�าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างกัน	และกลุม่สดุท้าย	เป็นกลุม่ทียั่งไม่สรปุว่านิเวศวทิยา

การเมืองคืออะไร

กลุ่มแรกนิเวศวิทยาการเมือง คือ อุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมือง
การให้นิยามในกลุ่มที่เห็นว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นอุดมการณ์และแนวคิดทางการเมืองน้ัน	 คือ	

กลุม่ความหมายทีม่องว่านเิวศวทิยาการเมอืงเป็นความเชือ่	อดุมการณ์	องค์ความรูใ้นการจดัการความสมัพนัธ์

ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง	ดังที่	นักวิชาการอย่าง	นพนันท์	อนุรัตน์	โปโต-กอนคาล์วีส์	(Porto-Goncalves)	และ

เลฟ	 เห็นว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นศาสตร์และองค์ความรู้	 โดย	 นพนันท์	 อนุรัตน์	 ให้ความหมายของ

นิเวศวิทยาการเมืองว่าเป็นการเมืองสีเขียว	 (Green	politics)	 เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบผสมผสาน

ระหว่างแนวคิดฝั่งตะวันออกและตะวันตก	 เพื่อท้าทายต่อทุนนิยมอุตสาหกรรมและเสนอทางเลือกใหม่สู่

อนาคตที่ดีกว่า14 

โปโต-กอนคาล์วีส์	 และเลฟ	ก็ได้ให้นิยามต่อนิเวศวิทยาการเมืองในลักษณะที่เป็นศาสตร์เช่นกัน	

และได้อธิบายถึงเหตุผลและความจ�าเป็นของนิเวศวิทยาการเมืองในความหมายนั้น	โดยกล่าวว่า	นิเวศวิทยา

การเมืองเป็นวิชาและสาขาที่เกี่ยวกับการเมือง	 เพื่อเผชิญกับการให้เหตุผลที่หลากหลายในสภาพสังคมตาม

ธรรมชาติและเพ่ือสร้างอนาคตที่ยั่งยืน	นิเวศวิทยาการเมืองได้มีการรื้อสร้างทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อสร้าง

แนวคิดใหม่ที่มีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์	 เศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี	 และความมีเหตุผลทางการเมือง	 มีรากฐาน

ส่วนใหญ่เกี่ยวกับโลกและชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่15 

ในความหมายท่ีว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองนี้	 จึงหมายถึงว่าเป็นแนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับการเมือง	เน้นการจัดระบบทางสังคมใหม่ในเชิงโครงสร้างเพื่ออนาคตท่ียั่งยืนน่ันเอง

กลุ่มที่สองนิเวศวิทยาการเมือง คือ ความสัมพันธ์ทางการเมือง
การให้นิยามในกลุ่มที่สองที่มองว่านิเวศวิทยาการเมืองคือความสัมพันธ์ทางการเมือง	 ไม่สนใจว่า

ความสมัพนัธ์ทางการเมืองน้ันจะเป็นระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองหรอืไม่	ความสมัพนัธ์ทางการเมืองนัน้ยงัหมายถงึ

ระหว่างมนุษย์กับทุกสิ่งที่แวดล้อมมนุษย์	 เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งทั้งที ่

 
14		นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว. น.	14.	
15 Carlos	Walter	Porto-Goncalves,	&	Enrique	Leff.	Op.cit.	p.	67.
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14-12 การวิเคราะห์การเมือง

ไม่ใช่มนุษย์และที่เป็นมนุษย์	ดังที่ร็อบบินส์	กล่าวว่า	ความหมายของนิเวศวิทยาการเมืองได้ถูกให้ไว้มานาน

แล้วในปี	1987	โดยปิแอร์	เบล็คกี้	(Piers	Blaikie)	และ	ฮาร์โรลด์	บรู้คฟิลด์	(Harold	Brookfield)	ว่าเป็น

แนวคิดซึ่งเชื่อมโยงการค�านึงถึงนิเวศวิทยาและได้ถูกนิยามอย่างกว้างถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วย	

นิเวศวิทยา	 (Ecology)	 น้ันหมายถึงมุมมองเชิงระบบต่อความสัมพันธ์ทางธรรมชาติระหว่างผืนดิน	 ดิน	พืช	

และสิ่งมีชีวิตอ่ืน	ๆ16 

การให้นิยามของความคิดชุดนี้ยังได้แบ่งมุมมองในการท�าความเข้าใจระหว่างค�าว่านิเวศวิทยา	และ

การเมืองออกจากกันอย่างชัดเจน	แล้วค่อยประกบขึ้นเป็นความหมายใหม่	 ดังที่เลฟเสนอว่า	 หากท�าความ

เข้าใจความหมายของนิเวศวิทยาการเมืองเป็น	 2	ค�า	 โดยแยก	นิเวศวิทยา	 และค�าว่า	 การเมืองออกจากกัน

อาจช่วยให้เกดิความเข้าใจความหมายทีล่กึซ้ึงของนเิวศวทิยาการเมอืงได้ในอกีแบบหนึง่	นเิวศวทิยา	(Ecology)	

นั้น	หมายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ของส่ิงที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	 สิ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์และมีความ

หลากหลาย	เช่น	พลังงาน	ระบบนิเวศ	ชั้นบรรยากาศ	ฯลฯ	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกขับเคล่ือน

โดยกิจกรรมของมนุษย์	 จึงไม่มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง	 สอดคล้องกับแจย็ค	ที่ว่าธรรมชาตินั้นมีขอบเขต

และพื้นที่ที่ชัดเจน	เป็นระเบียบ	และมีพฤติกรรมท่ีคาดการณ์ได้	รวมท้ังสามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนออกจาก

การเมือง17 

นิเวศวิทยาถูกดึงเข้าไปสู่การเมืองต่อเมื่อมีกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปแทรกแซงในความสัมพันธ์

ระหว่างกันของนิเวศวิทยาเหล่าน้ัน	เมื่อใดที่นิเวศวิทยาถูกแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นในรูปของการออกกฎหมาย	

หรือปฏิบัติการที่ท�าให้ระบบในสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป	นิเวศวิทยานั้นก็จะกลายเป็นการเมืองในฐานะที่

เป็นผลจากเจตน์จ�านงต่ออ�านาจ	(Will	to	power)	ซึ่งมนุษย์ด�าเนินการเหนือธรรมชาติ18	เช่นเดียวกับแจย็ค

ที่ได้เสนอนิเวศวิทยาการเมืองนั้นมีการท�างานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย	 มนุษย์และส่ิงไม่ใช่มนุษย์	 สิ่งมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิต19	 และจากนิยามที่เสนอโดยเลฟอาจกล่าวได้สั้น	 ๆ	 ว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นแนวคิดที่

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและสิ่งแวดล้อม20 

การให้ความหมายในกลุ่มที่สองนี้อาจกล่าวได้ว่ามีแนวทางการวิพากษ์เกี่ยวกับสรรพสิ่งบนโลกนี้ใน

เชิงตรรกวิทยา	(Dialectical)	ได้แสดงให้เห็นภาพความซับซ้อนและกระบวนการที่มากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติ

ของสรรพสิ่ง	 ดังท่ี	 ร็อบบินส์กล่าวว่าการใช้ตรรกวิทยามักไม่ค่อยวิเคราะห์สรรพสิ่งต่าง	ๆ	 ในแบบปัจเจก	

เชงิเดีย่ว	และตรงไปตรงมานกั	แต่จะใช้การวเิคราะห์พจิารณาไปถึงว่าความสมัพันธ์และสรรพสิง่เปลีย่นแปลง 

ไปอย่างไรในปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่น	ในเชิงนิเวศวิทยาการเมืองน้ันหมายถึงว่าสิ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์	และมนุษย์น้ัน

ประกอบขึ้นจากความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับส่ิงอื่นด้วย21

16	Paul	Robbins.	“The	Trickster	Science,”	in	Tom	Perreault	&	other.	(editors).	Op.cit. p.	90.	
17	 Peter	 J.	 Jacques.	 (2009).	 Environmental	 Skepticism:	 Ecology,	 Power,	 and	 Public	 Life.	 Burlington: 

Ashgate	Publishing	Company	Jacques.	pp.	48-49.	

18	Enrique	Leff.	Op.cit. p.	68.	 	
19	Peter	J.	Jacques.	Op.cit. 
20	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์. อ้างแล้ว.	น.	160.	
21 Paul	Robbins.	 (2012).	Political Ecology: A Critical Introduction. (2nd	ed.).	Oxford:	Willey-Blackwell.	p.	95.
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14-13การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

กลุ่มที่สามนิเวศวิทยาการเมือง คือ การศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
การให้ความหมายของนิเวศวิทยาการเมืองในกลุ่มที่สาม	นิเวศวิทยาการเมืองเป็นการท�าความเข้าใจ

หรือการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 การให้ความหมายกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายกันกับการให้ความหมายว่า	

นิเวศวิทยาการเมืองเป็นแนวคิดหรืออุดมการณ์	หรือเป็นความสัมพันธ์ทางการเมือง	ต่างกันที่ความหมายใน

กลุ่มนี้มองว่านิเวศวิทยาเป็นรูปแบบการศึกษาปรากฏการณ์แบบหน่ึง	 ดังที่บรายแอนท์กล่าวว่านิเวศวิทยา

การเมืองเป็นความพยายามที่จะเข้าใจต้นก�าเนิดทางการเมือง	 เงื่อนไข	 และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อม22

เช่นเดียวกันกับ	 แจย็ค	 ได้ให้ความหมายว่าเป็นการศึกษาหรือท�าความเข้าใจเช่นกัน	 โดยกล่าวว่า

นเิวศวิทยาการเมอืงยังคงเป็นแนวคดิทีย่ากทีจ่ะท�าความเข้าใจ	เพราะนิเวศวทิยาการเมืองมีความหมายทีก่ว้าง	

อาจท�าความเข้าใจได้ว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นการศึกษาที่มีการพิจารณาและค�านึงถึงในหลายมิติ	ไม่ใช่เรื่อง

ที่จะกล่าวถึงแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงอย่างเดียว23

ส่วนร็อบบินส์กล่าวว่า	นิเวศวิทยาก็คือการอธิบายถึงการปฏิบัติจริงหลาย	ๆ	ชุดโดยนักนิเวศวิทยา

การเมือง	และการปฏิบัตินั้นก็มีพื้นฐานทางวิชาการหรือต�าราที่แน่นอนอยู่ด้วย	(A	community	of	practice	

united	around	a	certain	kind	of	text)	โดยร็อบบินส์กล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่า	นิเวศวิทยาการเมืองส�ารวจ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความเข้าใจว่าสิ่งเหล่าน้ันดีขึ้น	 และมีหนทางที่ย่ังยืนในการ

จัดการสิ่งเหล่านั้น	นิเวศวิทยาการเมืองยังเป็นศาสตร์ที่เน้นย�้าไม่เพียงแต่ว่าระบบทางนิเวศเป็นการเมือง	แต่

ยังมองไปถงึว่าแนวคดิและระบบเหล่านัน้ยงัถกูจ�ากดัและควบคมุผ่านกระบวนการทางการเมอืงและเศรษฐกจิ

อีกด้วย	ดังนั้น	นิเวศวิทยาการเมืองจึงเป็นความพยายามท่ีจะท�าอยู่	2	สิ่ง	ได้แก่	การอธิบายว่ามีสิ่งผิดปกติ

ใดเกิดขึ้นกับพยายามที่จะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสิ่งแวดล้อม24 

ส�าหรับนิวเวล	 และ	บัมพัส	 (Newell	&	Bumpus)	 ให้ความหมายที่เชื่อมโยงระหว่างชุดความคิด

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการเมือง	 แต่ก็ยังเห็นว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นแนวคิดใน

การสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์	 ทดสอบความสัมพันธ์ของการเมืองและ

อ�านาจ	 โครงสร้าง	 และวาทกรรมด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม	 ทั้งยังค�านึงถึงการเข ้าถึงวัตถุดิบและ

ทรัพยากรธรรมชาติ	และมีการตั้งค�าถามเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเจรจาต่อรองและ

การจัดสรรผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายระดับ25 

การให้ความหมายของนิเวศวิทยาการเมืองในกลุ่มน้ี	สรุปได้ว่านิเวศวิทยาการเมืองก็คือการศึกษา

เพื่อท�าความเข้าใจปรากฏการณ์	 ความสัมพันธ์ทางสังคมและการเมือง	 อันน�าไปสู่ข้อค้นพบและน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและยั่งยืนนั่นเอง

22	Raymond	L.	Bryant.	(1992).	p.	13	quoted	in	Simon	Batterbury.	Op.cit.	p.	27.	
23	Peter	J.	Jacques. Op.cit.	p.	47.	
24	Paul	Robbins.	Op.cit. pp.	14,	20.	
25	 Peter	Newell	&	Adam	Bumpus.	 (2012).	 “The	Global	 Political	 Ecology	 of	 the	Clean	Development	

Mechanism” Global Environmental Politics. pp.	49,	52.
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14-14 การวิเคราะห์การเมือง

กลุ่มที่สี่นิเวศวิทยาการเมือง คืออะไรที่ยังไม่อาจสรุปได้
ส�าหรับกลุ่มสุดท้าย	ผู้ไม่สรุปว่านิเวศวิทยาการเมืองคืออะไร	การให้นิยามของนักวิชาการในกลุ่มนี้

ก็อาจเป็นสิ่งที่นักวิชาการท่านอื่นปรารถนาที่จะกระท�าเช่นกันในการให้ความหมายต่อนิเวศวิทยาการเมือง 

ดังที่ร็อบบินส์ได้กล่าวว่า	 ค�าว่านิเวศวิทยาการเมืองมีขอบข่ายความหมายแบบกว้างและประกอบด้วยหลาย

ความหมาย	บางความหมายอาจเน้นไปในทางเศรษฐศาสตร์	บางค�าอธิบายชี้ให้เห็นถึงสถาบันทางการเมืองที่

เป็นทางการมากขึ้น	บางความหมายเน้นหนักไปในทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม26 

การอธิบายของร็อบบินส์ยังเพิ่มความซับซ้อนของความหมายอีกว่านิเวศวิทยาการเมืองนั้นไม่ได้เป็น

ทฤษฎี	 แต่นิเวศวิทยาการเมืองถูกท�าให้มองว่าเป็นทฤษฎีเพราะในกระบวนการคิดและตั้งค�าถามของ

นิเวศวิทยาการเมืองน้ันมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเชิงแนวคิดและกระบวนการในหลายส่วน	จึงท�าให้

เป็นท่ีชวนให้คิดว่านเิวศวทิยาการเมอืงก็คอืทฤษฎปีระเภทหนึง่	นเิวศวทิยาการเมอืงยงัขบัเคลือ่นแนวความคดิ

จากหลายส�านักเพื่ออธิบายผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม	 เน้นศึกษารายกรณีเก่ียวกับลักษณะเฉพาะ	 สนับสนุน 

การสร้างทฤษฎี	นอกจากนี้	ยังมีความพยายามกล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นวิธีการแบบหน่ึงหรือบางสิ่งที่

ประชาชนท�า27 

ขณะท่ีเปียรู้ทและคณะได้กล่าวสรุปถึงความหมายของนิเวศวิทยาการเมืองว่าเป็นสาขาวิชาที่ไม่ได้

เป็นศาสตร์หลักในตัวของมันเองและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์สาขาใด	ทั้งในแง่วัตถุประสงค์การศึกษา	

กรอบการวิเคราะห์	และแนวทางการศึกษาท่ีมีความต่างกันอย่างมาก	และในความเป็นจริงแล้วลักษณะความ

เป็นสหสาขาวิชาการหรือข้ามศาสตร์	(Interdisciplinary)	ก็เป็นทั้งจุดเด่นและจุดแข็งของศาสตร์น้ี	อาจกล่าว

ได้ว่านิเวศวิทยาการเมืองคืออะไรก็ตามที่ใครก็ตามก�าลังด�าเนินการและเรียกมันว่านิเวศวิทยาการเมือง	

(Whatever	anyone	 is	doing	and	calling	political	 ecology)	นั่นท�าให้นิเวศวิทยาการเมืองได้รับการ

กล่าวถึงในหลายวาระเพราะตัวแปรของนิเวศวิทยาการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานั่นเอง28 

จากการให้ความหมายของนกัวชิาการนิเวศวทิยาการเมอืงดงักล่าว	แม้ถกูแบ่งตามการให้ความหมาย

ของนักวิชาการหลายท่านได้ว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นทั้งอุดมการณ์	ศาสตร์	 องค์ความรู้	 ความสัมพันธ์

ทางการเมือง	 การศึกษาด้านการเมือง	หรือแม้กระทั่งไร้ข้อสรุปถึงความหมาย	แต่ลักษณะร่วมอย่างหนึ่งที ่

นักวิชาการหลายท่านเห็นพ้องต้องกันคือความซับซ้อนหลากหลายของแนวคิด	ท�าให้พอสรุปได้ว่านิเวศวิทยา

การเมือง	 หมายถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยาอันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	 มนุษย์	

สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	กับโครงสร้างและการจัดการส่ิงซึ่งอยู่ในระบบนิเวศนั้น	แต่การศึกษานั้นยังไม่อาจเรียกได้

ว่าเป็นนิเวศวิทยาการเมืองโดยสมบูรณ์	 เพราะจะต้องน�าไปสู่การปฏิบัติ	 หรือวิธีการที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยน-

แปลงถึงระดับลึกที่ท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและระหว่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต	

ดังนั้น	การเปลี่ยนแปลงน้ันต้องการชุดแนวคิด	ทฤษฎี	หรือค�าอธิบายท่ีหลากหลายในการศึกษา	ขับเคล่ือน	 

 

 
26	Paul	Robbins.	Op.cit. 
27 Ibid. pp.	83-84.	
28	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit. p.	621.	
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14-15การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

หรือผลักดัน	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท�าได้โดยรวมเอาผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนที่มีความเข้าใจเข้ามา 

ขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่องที่ 14.1.2

เรื่องที่ 14.1.3  ขอบข่ายกับศาสตร์สาขาอื่นของนิเวศวิทยาการเมือง 

พัฒนาการและความหมายของนิเวศวิทยาการเมืองที่ได้ถูกหยิบยกมาน�าเสนอก่อนหน้านี้	 อาจพอ

ท�าให้พิจารณาได้ว่าแนวคิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาใดบ้าง	ในมุมมองแบบกว้างเพื่อเข้าใจง่ายตาม

รากศัพท์ของนิเวศวิทยาการเมืองก็คือ	นิเวศวิทยารวมกับการเมือง	 ซึ่งหมายถึงการผนวกรวมสังคมศาสตร์

และวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันถือเป็นขอบข่ายของนิเวศวิทยาการเมือง	 แต่นิเวศวิทยาการเมืองในแบบ

ละเอียดที่จะต้องท�าความเข้าใจกันในเนื้อหาต่อไปจากนี้	มีอาณาบริเวณของขอบเขตความรู้และแนวคิดที่เข้า

มาเก่ียวข้องเป็นจ�านวนมากและซบัซ้อน	ดงัทีเ่ลฟกล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองได้พฒันาและขยายไปยังศาสตร์

อืน่ทีใ่กล้เคยีงกัน	โดยมกีารผลกัดนัตวัของศาสตร์เองจากจดุเริม่ต้นเกีย่วกบันเิวศวทิยาวฒันธรรม	ภมูศิาสตร์	

นิเวศวิทยาเชิงชาติพันธุ์	 แล้วก้าวข้ามไปซ้อนกับศาสตร์อ่ืนอย่างสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐศาสตร์

นิเวศวิทยา	และขยายตัวจากเศรษฐศาสตร์การเมือง	นิเวศวิทยาเชิงสังคม	และสตรีนิยม29 

อย่างไรกดี็	บทสรปุของเลฟนัน้เป็นเพยีงหน่ึงในตวัอย่างความคดิเหน็ของนกัวชิาการต่อความกว้างขวาง

ทางแนวคดิของนเิวศวทิยาการเมอืงเท่านัน้	ในส่วนต่อไปนีเ้ป็นการน�าเสนอขอบข่ายศาสตร์สาขาอืน่บางศาสตร์

ที่ีมีความเก่ียวข้องกับนิเวศวิทยาการเมือง	 ได้แก่	 แนวคิดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์	 สังคมนิยม	 สตรีนิยม	

นิเวศวิทยาแนวลึก	ปรัชญาตะวันออก	และนโยบายสาธารณะ	ทั้ง	6	แนวคิดที่น�ามาเสนอนี้มักได้รับการอ้างถึง

หรือน�าไปใช้โดยนักวิชาการบ่อยครั้ง	และมีข้อมูลที่สามารถอธิบายความเชื่อมโยงกับนิเวศวิทยาการเมืองได้

ชัดเจน30	ดังรายละเอียดต่อไปน้ี	

29	Enrique	Leff.	Op.cit. p.	65.	
30 ผู้เขียนเรียงล�าดับแนวคิดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์	สังคมนิยม	สตรีนิยม	นิเวศวิทยาแนวลึก	ปรัชญาตะวันออก	และนโยบาย

สาธารณะ	จากท่ีมีนักวิชาการกล่าวถึงความเกี่ยวข้องกับศาสตร์น้ันบ่อยครั้ง	แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์มักได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดเมื่อ

มีการเสนอแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	ขณะที่นโยบายสาธารณะ	เป็นแนวคิดที่นักนิเวศวิทยาการเมืองน�ามาวิเคราะห์และอ้างอิงในงาน

วิชาการน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทั้ง	6	แนวคิดนี้	จึงเป็นปัญหาในเชิงการน�าแนวคิดไปสู่การใช้ได้จริงที่จะมีการน�าเสนอต่อไปในส่วนสุดท้าย

ของหน่วยนี้	
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14-16 การวิเคราะห์การเมือง

แนวคิดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิดว่าด้วยการใช้เหตุผลในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนองต่อความต้องการ

ของมนษุย์	มนษุย์เป็นศนูย์กลางของสรรพสิง่	ทรพัยากรบนโลกน้ีล้วนถูกใช้โดยมนุษย์ด้วยเหตผุลนานัปการ31 

นิเวศวิทยาการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างก้าว

ข้ามความพอดี	เศรษฐศาสตร์การเมืองที่เน้นการอธิบายถึงความไม่ยุติธรรมเชิงโครงสร้างในการใช้ทรัพยากร	

และนิเวศเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวถึงการจัดสรรทรัพยากรโดยค�านึงถึงนิเวศวิทยา

ส�าหรับเศรษฐศาสตร์กระแสหลักน้ัน	 นักวิชาการอย่างเลฟกล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองน้ันมีก�าเนิด

จากการปลดปล่อยจาก	 2	ทฤษฎีหลัก	 ได้แก่	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์	 ที่ว่าด้วยเรื่องเหตุผลของการผลิตและ

ความเหมาะสมของการเปลี่ยนผ่านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิต	กับอีกทฤษฎีหนึ่งคือ	ทฤษฎีสิ่งมีชีวิต	

(Biological)	และเมื่อถูกเปล่ียนผ่านไปเป็นศาสตร์ด้านสังคม	แนวคิดที่เกิดจาก	2	ชุดความคิดนี้ได้ลดทอน

คติบางส่วนกลายเป็นหลายแนวคิดอย่างอีโค-มาร์กซิสม์	(Eco-Marxism)	และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ32 

กล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัยงัได้ท�าให้เกิดการพัฒนาแนวคิดทีส่�าคัญอย่างเช่น	เศรษฐศาสตร์	

การเมืองและนิเวศเศรษฐศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นแนวคิดที่มีความเก่ียวข้องกับนิเวศวิทยา

การเมือง	ดังเช่น	ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	และเลฟกล่าวว่า	นิเวศวิทยาการเมืองถือก�าเนิดจากเศรษฐศาสตร์

การเมือง33	มีนักคิดคนส�าคัญคือคาร์ล	มาร์กซ์	ผู้อธิบายความไม่เป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	ปัญหา

ความไม่ยุติธรรมเชิงโครงสร้าง	 สอดคล้องกันกับซึมมาร์	 กล่าวว่า	 ขอบข่ายความเก่ียวข้องอย่างหน่ึงของ

นิเวศวิทยาการเมืองก็คือทฤษฎีของมาร์กซิสม์ซึ่งว่าด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมือง34	 เศรษฐศาสตร์

การเมืองในมุมมองของร็อบบินส์นั้นก็มีทิศทางท่ีคล้ายกัน	คือ	 ทุนนิยม	ตลาด	 โครงสร้างทางสังคม	และ

ประชากร35 

เศรษฐศาสตร์การเมืองและนิเวศวิทยาการเมืองมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการอธิบายปรากฏ-

การณ์ระหว่างชนชั้นในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	ดังเช่น	 แจย็ค	 และร็อบบินส์	 เห็นว่า	 การ

พัฒนาแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองน้ันถือว่ามีความเกี่ยวพันกับทฤษฎีของมาร์กซิสม์	 ที่อธิบายการจัดสรร

และการกระจายความมั่งคั่งในประเทศอุตสาหกรรม	 เพราะความเป็นศาสตร์สังคมของนิเวศวิทยาการเมือง

นัน้จะพจิารณาถงึสถานภาพมนุษย์ในนเิวศวิทยาและเกีย่วข้องกับการศกึษาเรือ่งววิฒันาการมนษุย์	การพฒันา

ชุมชน	การเคลื่อนย้ายทรัพยากร36 

ส่วนร็อบบินส์ได้ยกตัวอย่างประสบการณ์และงานศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาการเมืองในหนังสือ	

“Political	 Ecology:	 Critical	 Introductions	 to	Geography”	 (นิเวศวิทยาการเมือง:	 บทน�าส�าคัญสู ่

 

31	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว. น.	18-20.
32	Enrique	Leff.	Op.cit.	p.	68.	
33 ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์. อ้างแล้ว. น.	160;	Leff. Op.cit. p.	65.
34	Anna	Zimmer.	Op.cit.	p.	351.	
35 Paul	Robbins. Op.cit.	p.	90.	
36 Peter	Jacques.	Op.cit.	p.	47.	
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ภูมิศาสตร์)	 ที่ร็อบบินส์ได้สรุปว่าความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมีรากฐานมาจากปฏิสัมพันธ์ทาง 

เศรษฐกิจระหว่างประชาชน	และระหว่างประชาชนกับระบบและวัตถุซึ่งไม่ใช่มนุษย์	บทลงโทษต่อการด�าเนิน

การทีไ่ม่ย่ังยืนได้เป็นผลให้เกดิความตงึเครยีดทางสิง่แวดล้อมและสงัคม	นอกจากนี	้กระบวนการผลติส�าหรบั

ตลาดโลกได้น�าไปสูค่วามขดัแย้งและการพ่ึงพา	ข้อสรุปเหล่านีท้�าให้	รอ็บบินส์ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่างานวจิยัหลายชิน้

ของนิเวศวิทยาการเมืองมีลักษณะที่อธิบายได้เฉกเช่นความหมายของเศรษฐศาสตร์การเมืองในแบบกว้าง	

เพราะมีการอธิบายถึงระบบที่ปกครองการใช้หรือการใช้ทรัพยากรเกิน	 การเสื่อมโทรม	 และการฟื้นคืน 

สิ่งแวดล้อม	โดยถูกวางโครงสร้างการปกครองด้วยกลไกทางสังคมท่ีกว้างกว่า37 

อย่างไรก็ดี	 เศรษฐศาสตร์การเมืองมีการอธิบายความไม่เท่าเทียมทางชนช้ัน	และการใช้ทรัพยากร

ที่เกินพอดี	แต่นิเวศวิทยาการเมืองมีมุมมองที่กว้างออกไป	โดยมองว่าความไม่ยุติธรรมในสังคมนั้นเป็นผล

พวงจากกระบวนการคิดท่ีผิดพลาดจนท�าให้มนุษย์ต้องเผชิญกับความทุกข์	ความไม่ยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

นี้ยังเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนอย่างระบบนิเวศ	การรวมศูนย์อ�านาจ	ความไม่เท่าเทียมทางเพศ38 

อีกแนวคิดหน่ึงที่เป็นแนวคิดย่อยในแนวคิดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์	 คือ	 นิเวศเศรษฐศาสตร์	 ซึ่งมี

พัฒนาการมาจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเช่นกัน	 เศรษฐศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุนนิยมท�าให้เกิด

การใช้ทรัพยากรอย่างหนักและผลผลิตสุดท้ายคือของเสียกลับสู่สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อมนุษย์	 จึงได้เกิด

แนวคิดที่เรียกว่านิเวศเศรษฐศาสตร์	ซึ่งมองว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีขีดจ�ากัดจึงให้ความส�าคัญกับความ

ย่ังยืน	การแบ่งปันทรพัยากร	ความยตุธิรรมระหว่างคนรุน่ปัจจบุนัและคนรุน่อนาคต	และยังมองว่าสิง่แวดล้อม

มีค่าและไม่อาจประเมินราคาได้39 

ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	 ยังสรุปอีกว่า	 นิเวศเศรษฐศาสตร์มีความสอดคล้องกันทางความคิดกับ

นิเวศวิทยาการเมืองที่ว่า	 อุตสาหกรรมนิยมนั้นมีมุมมองที่ท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม	 ถ้าจะ

แก้ไขปัญหานี้ได้จะต้องปรับแนวความคิดใหม่	 และไม่อาจใช้เครื่องมือทั้งทางกฎหมายหรือเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์มาจัดการได้	หนทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือการสร้างจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมขึ้นมา	ซึ่งจะเป็นการ

แก้ปัญหาได้แบบหยั่งลึกมากกว่า	 นิเวศเศรษฐศาสตร์จึงเสนอมุมมองในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบ

ยั่งยืน40 

อย่างไรก็ดี	นิเวศเศรษฐศาสตร์อาจมีข้อจ�ากัดในเชิงปฏิบัติ	เพราะแม้จะมีทฤษฎีที่ดีเพียงได้	ในทาง

ปฏบิตัจิ�าเป็นต้องมกีารเคลือ่นไหวทางสิง่แวดล้อมโดยกลุม่ผลประโยชน์	ประชาชน	หรอืองค์กรพฒันาเอกชน

เพื่อให้ประสบความส�าเร็จของการพัฒนาในแบบนิเวศหรือยั่งยืน	ซึ่งปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	 ได้แสดงให้เห็น

ข้อแตกต่างของสองแนวคิดว่า	 นิเวศเศรษฐศาสตร์อาจอธิบายได้เพียงว่าจะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจได้

อย่างไรโดยทีค่�านงึถงึระบบนิเวศ	แต่ในทางปฏิบตัจิรงินเิวศวทิยาการเมอืงนัน้จะมองเรือ่งกลุม่หรอืผูม้อีทิธพิล 

 

37	Paul	Robbins. Op.cit. p.	59.	
38	นพนันท์	อนุรัตน์. อ้างแล้ว.	น.	22.
39	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว.	น.	18-20.	
40 เพิ่งอ้าง. 
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14-18 การวิเคราะห์การเมือง

ครอบง�า	อันเป็นอุปสรรคต่อการน�าไปสู่ปลายทางนั้น41	สอดคล้องกับเลฟที่เห็นว่านิเวศวิทยาการเมืองเข้ามา

แก้ปัญหาบางอย่างที่นิเวศเศรษฐศาสตร์ท�าไม่ได้	 โดยกล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองได้ถูกแนะน�าขึ้นมาเพื่อ

อธิบายความขัดแย้งเก่ียวกับการจัดสรรทางนิเวศวิทยาในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในบริบทของนิเวศเศรษฐ-

ศาสตร์42 

สังคมนิยม
สังคมนิยมและนิเวศวิทยาการเมืองถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงอุดมการณ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้ง	เพราะต่าง

เป็นแนวคิดที่มุ่งให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล�้า	 โดย	นพนันท์	 อนุรัตน์	 กล่าวว่า	 กลุ่มผู้ที่ขับ

เคลือ่นแนวคดิแบบสังคมนิยมเป็นก�าลงัส�าคัญในการก่อตัง้พรรคกรนี	ความเกีย่วข้องของนเิวศวทิยาการเมอืง

กับสังคมนิยมคือ	 เน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคม	สิ่งที่มีร่วมกันระหว่างสังคมนิยมและนิเวศวิทยา

การเมือง	 คือ	 เสาหลักเรื่องความเป็นธรรม	 แต่นิเวศวิทยาการเมืองมองความเป็นธรรมที่กว้างกว่าระหว่าง

มนุษย์ด้วยกันเอง

นิเวศวิทยาการเมืองมองว่าความเท่าเทียมไม่ใช่เพียงการเท่ากันระหว่างคนในสังคมเท่านั้น	 แต่

นิเวศวิทยาการเมืองมองไกลไปถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงและชายแต่ยังหมายถึง

เพศทางเลือกอื่น	 ๆ	 ความเท่าเทียมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต	 และนิเวศวิทยายังมีแนวโน้มไม่

ยอมรับการน�าอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาตอบสนองความต้องการมนุษย์อย่างไม่หยุดย้ัง	 การใช้

เทคโนโลยีนั้นมีได้แต่ต้องเป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากร	ขณะที่สังคมนิยมน้ันไม่ได้

ต่อต้านอุตสาหกรรม	 เพราะสังคมนิยมเห็นว่าอุตสาหกรรมนั้นมีได้แต่ต้องมีการกระจายทรัพยากรกันอย่าง

เท่าเทียม43 

สตรีนิยม 
ความเก่ียวข้องของนิเวศวิทยาการเมืองต่อแนวคิดสตรีนิยมเป็นไปในลักษณะการอธิบายถึงความ

ไม่เท่าเทียมและกีดกันการเข้าถึงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสตรี	 โดยอ้างถึงการใช้บรรทัดฐานทางสังคม

และวัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปมีพื้นที่ทางการเมืองและไม่สามารถได้รับประโยชน์จากทรัพยากร

ได้อย่างทัดเทียมผู้ชาย	ในมุมมองของนิเวศวิทยาการเมืองผู้ชายก็คือตัวแทนของผู้มีอ�านาจในสังคมแต่กลับ

ได้รบัมอบหมายให้จดัสรรทรัพยากรทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วผูห้ญงิ	(ตวัแทนคนกลุม่ด้อยโอกาส)	มศีกัยภาพ

ไม่ต่างกัน	แต่กลับไม่ได้รับโอกาสนั้น

นักวิชาการที่ศึกษาสตรีนิยมในมุมมองของนิเวศวิทยาการเมืองอย่างร็อบบินส์พบว่าการปฏิวัติเขียว	

(Green	 revolution)	 ได้ท�าให้เกิดการลงทุนด้านการเกษตรและปล่อยให้ผู้หญิงหิวโหยและยากจนมากขึ้น	

อธิบายได้ว่าในทางประวัติศาสตร์แล้วผู้หญิงในท้องถ่ินมักถูกละเลยจากองค์กรด้านการพัฒนา	 สอดคล้อง

41 เพิ่งอ้าง.	น.	161.		
42 Enrique	Leff.	Op.cit.	p.	68.	
43	นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	35	และ	84-86.	
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กับรอเชลเลอร์	และคณะ	(Rocheleau	&	other)	ว่าปฏิสัมพันธ์และกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมน้ันมีความ

สมัพนัธ์กบัมติทิางเพศ	ผู้หญิงและผู้ชายมปีระสบการณ์และการเข้าถงึทรัพยากรทีแ่ตกต่างกันจงึส่งผลต่ออ�านาจ

ในการควบคุมเหนือทรัพยากร	อันเป็นผลมาจากบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของหญิงชายที่ต่างกัน44 

นักคิดในกลุ่มสตรีนิยมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทหญิงชายหรืออ�านาจน้ีก็จะช่วยให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการขับเคลื่อนเรื่องส่ิงแวดล้อม	ด้วยเหตุผล	 3	ประการ	 ได้แก่	ประการแรก	 ทักษะการมีชีวิต

รอดของผู้หญิงทั่วโลกมีพื้นฐานบนองค์ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับระบบและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม

มากกว่าผู้ชาย	 ยกตัวอย่าง	 ผู้หญิงในแอฟริกาปฏิเสธโครงการปลูกต้นไม้ของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะรู้ว่าพันธุ์ไม้

แปลกถ่ินจะไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ท้องถ่ิน	ประการทีส่อง	สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรโดยทั่วไปมักแตกต่าง

กันไปตามมติทิางเพศ	ตามความรบัผดิชอบในการจดัการระบบและหน้าทีท่างนิเวศวทิยาทีห่ลากหลาย	ผู้หญิง

จึงสามารถจัดการทรัพยากรได้พอ	ๆ	กับผู้ชายตามบทบาทที่พึงมี	และประการสดุท้าย	ผู้หญิงได้รับการจูงใจ

ต่อการท�ากิจกรรมทางสังคมและการเมืองที่ต่างออกไปจากผู้ชาย	 รวมทั้งปัญหาและวิกฤตส่ิงแวดล้อมด้วย	

ดังเช่นผู้หญิงในมาเลเซียที่อยู่ภายใต้สภาวะความรุ่งเรืองทางการเกษตร	 ได้เข้ามาท�างานในที่ที่ขาดแคลน

แรงงานชาย	สถานการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเพศสภาพไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกความแตกต่าง

หรือไม่ก็มีผลน้อยมากในเรื่องของความรู้	การเข้าถึง	และการท�ากิจกรรม	ความแตกต่างท่ีถูกท�าให้เกิดขึ้นน้ี

เป็นเพยีงผลผลติจากต�าแหน่งแห่งทีท่างสถาบนัเชงิสงัคมและวฒันธรรมก�าหนดให้แต่ละเพศสภาพเป็นเช่นน้ัน45 

ร็อบบินส์ยังได้สรุปแนวคิดสตรีนิยมกล่าวว่าผู้หญิงและผู้ชายน้ันมีความแตกต่างกันทางเพศสภาพ

ที่เป็นเพียงข้อก�าหนดทางกายภาพและไม่มีผลหรือมีผลเพียงเล็กน้อยมากต่อการเข้าถึงและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การสร้างข้อก�าหนดว่าเพศใดควรได้	ควรเข้าถึง	หรือควรจดัการทรพัยากร

ได้มากกว่าใคร	 เป็นเพียงความพยายามทางวัฒนธรรมและสังคมก�าหนดให้เกิดขึ้นเท่าน้ัน46	 ข้อสรุปของ 

ร็อบบินส์จึงท�าให้พอเห็นว่าแนวคิดสตรีนิยมนั้นมีความเกี่ยวข้องกันกับนิเวศวิทยาการเมืองในมิติของความ

เท่าเทียมในการเข้าถึง	จัดการ	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	ที่ส่วนใหญ่เป็นความเท่าเทียมระหว่าง	2	เพศ

หลักอย่างหญิงชาย	 แต่ในมุมมองที่กว้างกว่านั้น	 สตรีนิยมที่ผสานกับนิเวศวิทยาการเมืองได้เพราะมีความ

จ�าเป็นบางประการต่อระบบนเิวศทีผู่ห้ญงิต้องเข้าไปจดัการสิง่แวดล้อมมากกว่าผูช้าย	เพราะการไม่ลแุก่อ�านาจ

ของผู้หญิงต่อทรัพยากรนั้นมีมากกว่าผู้ชาย	สอดคล้องกับปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์	ที่ว่านิเวศวิทยาการเมืองมี

ความสัมพันธ์กับแนวคิดแบบสตรีนิยม	เนื่องจากมองว่าสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่จะมีการกดขี่ขูดรีดจากผู้หญิง	

ผู้ชายมีบทบาทครอบง�าทางสังคม	ขูดรีดจากธรรมชาติมากกว่าผู้หญิง	 จึงควรล้มล้างการครอบง�าจากผู้ชาย

และล้มเลิกระบบเก่า	ๆ	ที่ผู้ชายเป็นใหญ่47

นอกจากนี้	 ยังมีความเกี่ยวข้องของศาสตร์เร่ืองสตรีนิยมในนิเวศวิทยาการเมืองที่เปียรู้ทและคณะ	

กล่าวว่าทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีการเมืองถือเป็นส่วนหลักอันหนึ่งของนิเวศวิทยาการเมือง	ด้วยการเน้น 

 

44	Rocheleau	&	other.	(1996).	quoted	in	Paul	Robbins.	Op.cit.	pp.	65-66.
45	Paul	Robbins. Op.cit. pp.	65-66.	
46 Ibid. pp.	63-64.	
47	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว.	น.	163.
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14-20 การวิเคราะห์การเมือง

การศึกษาถึงวิถีท่ีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ปฏิบัติการอยู่เสมอผ่านความแตกต่างทางสังคมที่หลากหลาย 

ไม่ได้หมายความว่าการมีแก่นของสตรีนิยมเข้ามาน้ันจะท�าให้นิเวศวิทยาการเมืองสนใจเพียงเรื่องความ

สัมพันธ์ระหว่างเพศ	แต่ยังรวมไปถึงอัตลักษณ์ที่สังคมได้สร้างขึ้น	อัตลักษณ์เหล่านี้สัมพันธ์กับการเมืองและ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม48

นิเวศวิทยาแนวลึก (Deep ecology)
นิเวศวิทยาแนวลึกเป็นแนวคิดที่มองสรรพสิ่งบนโลกนี้เป็นแนวระนาบ	ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดที่สูงส่งกว่า

สิ่งมีชีวิตอื่น	 นักคิดคนส�าคัญคืออาร์นี	 เนสส์	 (Arne	Naess)	 ผู้สนใจศึกษาแนวคิดอื่นหลอมรวมกันเป็น

นิเวศวิทยาแนวลึกที่มีแก่นความคิดว่า	 ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 มนุษย์เป็นเพียง 

องค์ประกอบหนึ่งท่ามกลางความสลับซับซ้อนนี้	 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเดิมที่มีการใช้กฎหมาย	

เทคโนโลยี	หรือการใช้มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ล้วนเป็นส่ิงที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมแบบตื้นเขิน	 เพราะ

การป้องกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แยกมนุษย์ออกจากสิ่งแวดล้อม	

การแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติที่ผ่านมาในมุมมองของเนสส์ก็เพื่อประโยชน์ของมนุษย์	ท�าให้

การตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาก็ยังยึดถือความคุ้มค่าเป็นหลักไม่ใช่ความยั่งยืน	นิเวศวิทยาแนวลึกเสนอว่า

ธรรมชาตินั้นมีคุณค่าในตัวของมันเอง	มนุษย์ไม่มีความชอบธรรมที่จะท�าลายความหลากหลายทางธรรมชาติ

และจะต้องลดจ�านวนประชากรมนุษย์ลงเพื่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของนิเวศวิทยา	 และนโยบายที่จะ

ออกมานั้นต้องเน้นไปที่คุณภาพชีวิตมากกว่าวัตถุ49	ความคิดเห็นของเนสส์ถือว่ามีความลึกซึ้งในเรื่องความ

เท่าเทียมของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ	ดังปรากฏในงานเขียนของจอห์น	พี	คลาร์ก	(John	P.	Clark)	ได้กล่าว

ถึงบทสนทนาของเนสส์ที่กล่าวว่า	เนสส์ปฏิเสธแนวคิดของความเสมอภาคของมนุษย์ที่มีข้ึนก็เพื่อเป็นข้ออ้าง

ให้มนุษย์มีสิทธิในการมีชีวิตอยู่และเติบโต	เพราะสิทธิในการท่ีจะอยู่ของสิ่งหนึ่งนั้นกลับไม่เป็นธรรมต่อสิทธิ

ของสิ่งอื่น50	 เก่ียวกับความเป็นธรรมระหว่างสรรพสิ่งน้ีมีความสอดคล้องกับค�าแถลงการณ์ที่ประชุมพรรค

กรีนทั่วโลกใน	ค.ศ.	2001	ว่า	หากไม่มีความเป็นธรรมในสังคมย่อมไม่มีความเป็นธรรมทางนิเวศ	และหาก

ไม่มีความเป็นธรรมทางนิเวศก็ย่อมไม่อาจบรรลุความเป็นธรรมทางสังคมได้51 

คร๊าฟท์	ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	 และนพนันท์	 อนุรัตน์	 ก็เห็นสอดคล้องเช่นเดียวกันกับเนสส์	 โดย

กล่าวว่าความเชื่อชุดหนึ่งที่มองว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง	 เรียกว่า	 “Anthropocentric”	 ท�าให้

มนุษย์ใช้ทรัพยากรรอบตัวเพื่อการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ	 ระบบทุนนิยมที่มนุษย์ยึดถือมายาวนานนั้น

เป็นผลพวงหนึ่งจากการยึดถือทัศนะที่ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง	 โลกน้ีต้องบันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง

เพือ่เอือ้โอกาสให้กบัมนษุย์	ต้องยดึประโยชน์ของมนษุย์เป็นทีต่ัง้ในการประเมินคุณค่าของธรรมชาต	ิชดุความคิด 

 

48	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit.	pp.	621-623.	
49	นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	90-92.	
50	John	P.	Clark.	(2010).	“A	Dialogue	with	Arne	Naess	on	Social	Ecology	and	Deep	Ecology	(1988-1997)” 

The	Trumpeter.	
51 นพนันท์	อนุรัตน์. อ้างแล้ว. น.	35.
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14-21การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ดังกล่าวรังแต่จะท�าร้ายมนุษย์	 เพราะท�าให้เกิดการลดลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง	และมนุษย์

ก็ได้รับผลกระทบนั้น	 แนวทางที่จะแก้ไขชุดความคิดนี้จะต้องละทิ้งแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของ

สรรพสิ่งและหันกลับมาคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ	ทุกส่วนทุกองค์ประกอบในโลกต่างมีความ

เช่ือมสัมพันธ์กัน	เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท�าลายหรือกระทบ	แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อมนุษย์ด้วย	ดังน้ัน	มนุษย์

จึงไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติหรือสรรพสิ่งท้ังหลายบนโลกนี้	 และหากมนุษย์ต้องการอยู่รอดต่อไปในอีกหลาย

รุ่น	มนุษย์ต้องเปล่ียนพฤติกรรมตัวเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด52

ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาตะวันออก	 เป็นที่มาหนึ่งของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองดังที่นพนันท์	 อนุรัตน์กล่าวว่า

นเิวศวทิยาเป็นการผสมผสานแนวคดิระหว่างตะวันตกและตะวนัออก53	และปรัชญาตะวนัออกยังเป็นแนวคิดหน่ึง 

ที่ผสมผสานกับแนวคิดอื่นจนเกิดเป็นนิเวศวิทยาแนวลึกที่เนสส์	 ได้เสนอไว้	 ปรัชญาตะวันออกมีความเชื่อ

และเคารพต่อธรรมชาติ	การด�ารงอยู่ระหว่างสรรพสิ่งอยู่ได้ก็ด้วยความมีจริยธรรมต่อกัน	

ยกตัวอย่าง	ฟริตจอฟ	คาปรา	 เสนองานเขียน	“The	Tao	of	Phsics”	ที่เป็นการควบรวมแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับปรัชญาตะวันออกทั้งพุทธ	 เต๋า	 เซน	และฮินดู	 ปรัชญาส�าคัญตามหลักศาสนาพุทธที่

ถือว่ามีอิทธิพลและเกี่ยวข้องต่อแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองคือการอาศัยซึ่งกันและกันของสรรพสิ่ง	 (อิทัป-

ปัจจตา)	 และความไม่มีตัวตน	 (อนัตตา)	 หลักนี้ได้ท้าทายต่อแนวคิดแบบตะวันตกที่มีลักษณะสังคมแบบ

บรโิภคนยิมถงึการตัง้เป้าหมายชวิีตและแนวทางการพฒันา54	สอดคล้องกนักบัปรชีา	เป่ียมพงศ์สานต์	ทีเ่สนอ

ว่าแนวคดินเิวศวทิยาเชิงลกึและนเิวศวิทยาของชาวพทุธน้ันได้พยายามเสนอโครงสร้างทางสงัคมใหม่	ทีค่นใน

สังคมอยู่กันด้วยจิตส�านึกและสอนให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ55 

นโยบายสาธารณะ
แนวคิดว่าด้วยนโยบายสาธารณะถือว่าได้รับการเขียนถึงในลักษณะการเป็นขอบข่ายของนิเวศวิทยา

การเมืองไม่มาก	 เมื่อเทียบกับแนวคิดอื่นที่ได้รับการอ้างถึงควบคู่ไปกับนิเวศวิทยาการเมือง	 โดยสาระของ

ศาสตร์ว่าด้วยนโยบายสาธารณะกับนิเวศวิทยาการเมืองอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเชิงพัฒนาการของแนวคิด	

แต่นิเวศวิทยาการเมืองน้ันยังมีปัญหาเชิงปฏิบัติในกระบวนการนโยบาย	จึงได้น�าเสนอแนวคิดน้ีในฐานะที่

ตลอดกระบวนการนโยบายน้ันต้องค�านึงถึงนิเวศวิทยาการเมือง	

โดยทั่วไปแล้วนโยบายสาธารณะ	หมายถึง	 ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีรัฐต้ังใจจะท�า	 ริเริ่ม	 ด�าเนินการ	 ใน 

ยุคปัจจุบันนโยบายสาธารณะอาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นภาครัฐที่ริเริ่มหรือขับเคลื่อนอีกต่อไป	 แต่ยังหมายถึง 

 
52	Michael	E.	Kraft.	(2004).	Environmental Policy and Politics (3rd	ed.).	Harrisonburg:	Pearson	Education.	

p.	9;	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว.	น.	32–35;	นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	24.	
53	นพนันท์	อนุรัตน์. เพิ่งอ้าง.	น.	14.	
54 เพิ่งอ้าง. น.	98-99.	
55	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว. น.	174–175.	
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14-22 การวิเคราะห์การเมือง

ภาคประชาชนหรือเอกชนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ได้	 อย่างไรก็ดี	 นโยบายสาธารณะ	 (Public	 policy)	

นั้นมีความเป็นสาธารณะ	 (Public)	 เพราะผลของนโยบายจะกระทบต่อผลประโยชน์	 ความเป็นอยู่ของกลุ่ม

คนในสังคม	ทุกครั้งที่เกิดนโยบายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจึงมักเกิดข้อทักท้วงหรือการถกเถียง

เกิดข้ึนจากสังคม	ด้วยประชาชนและภาคสาธารณะเป็นแหล่งก�าเนิดอ�านาจทางการเมือง	ภาครัฐจึงด�าเนินการ

ตามหน้าที่ในฐานะตัวแทนความสนใจของประชาชน	 และเป็นท่ีชัดเจนว่ารัฐบาลเป็นศูนย์กลางของการท�า

นโยบายสาธารณะ	

นโยบายสาธารณะ	 มีความผสมผสานหลายศาสตร์เช่นเดียวกันกับนิเวศวิทยาการเมือง	 เพราะ

เป็นการศกึษาทีร่วมหลายศาสตร์ไว้ด้วยกนัไม่ใช่ศาสตร์บรสิทุธ์ิดังเช่นวทิยาศาสตร์หรอืสงัคมศาสตร์ทีมี่ความ

ลึกซึ้งไปทางศาสตร์น้ันโดยเฉพาะ	อาจกล่าวได้ว่าศาสตร์การศึกษานโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ขั้นประยุกต	์

(Applied	 science,	 not	 pure	 science)	 ที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติได้บ้าง 

การศกึษานโยบายสาธารณะในมุมมองของนกัวิชาการด้านนโยบายยงัน�าเอาเครือ่งมอืตามหลกัการไปสูปั่ญหา

สังคมที่ท�าให้เกิดความเข้าใจสังคมและการเมืองในวงกว้างซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า	จึง

อาจกล่าวได้ว่าการศึกษานโยบายสาธารณะนั้นเป็นการศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ	 เน้นการน�าไปสู่ 

การประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการศึกษานโยบายสาธารณะที่เป็นศาสตร์ประยุกต์

จะละเลยทฤษฎ	ียงัคงมองว่าทฤษฎเีป็นสิง่ส�าคัญต่อการอธบิายปรากฏการณ์และพฒันาแนวคดิให้สอดคล้อง

กับกรณีหรือสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้56 

ความซับซ้อนของโลกยุคใหม่ได้ท�าให้การจัดท�านโยบายมีกระบวนการที่ยุ่งยากมากขึ้น	 ผู้จัดท�า

นโยบายไม่สามารถเสนอนโยบายโดยไม่ค�านึงถึงบริบทแวดล้อมได้	 แต่ต้องค�านึงถึงองค์ความรู้เก่ียวข้องที่

หลากหลาย	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร	ความสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายอ่ืน	เป็นต้น	โดย

เฉพาะอย่างย่ิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยิ่งมีความซับซ้อนเพราะสิ่งแวดล้อมน้ันเชื่อมโยงกับทั้งมิติทางสังคม

อย่างทางเลอืกของส่วนรวมและความพึงพอใจของกลุม่ทางสงัคม	รวมทัง้การตดัสนิใจในนโยบายสิง่แวดล้อม

ยังก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสาธารณะทั้งชุมชนหรือปัจเจกชน	และผลจากการด�าเนินตามนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมยังส่งผลระยะยาวต่อชีวิตของมนุษย์อีกด้วย	ดังนั้น	 การบูรณาการนโยบายให้เข้ากันกับใน

ทุกมิติตลอดกระบวนการของนโยบายจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง57	 สอดคล้องกับปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	

ที่เสนอว่าการศึกษาในอนาคตจะต้องมีการให้ความส�าคัญกับมุมมองในเชิงนิเวศ	ว่าทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกัน	ต้องเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์แบบเป็นระบบมากขึ้นและค�านึงถึงอนาคต58 

นโยบายสาธารณะคือแนวทางที่รัฐด�าเนินการเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์แก่สาธารณะ	 ในมุมมองของ

นิเวศวิทยาการเมืองน้ันเห็นว่ามนุษย์มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน	 ระบบและกระบวนการต่าง	 ๆ	 ในสังคม 

 

56	Thomas	A.	Birkland.	(2005).	An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of 

Public Policy. New	York,	NY:	M.E.	Sharpe.	pp.	4-6,	17-18.	
57 Helen	Briassoulis.	 (2005). Policy Integration for Complex Environmental Problems: The Example of 

Mediteranean Desertification. Burlington. USA:	Ashgate	Publishing	Company.	pp.	8-9.
58	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว.	น.	221.	
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14-23การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ก็เช่นกัน	ดังนั้น	การเปลี่ยนแปลงให้ไปถึงระดับโครงสร้าง	สังคม	บุคคล	ตลอดจนกระบวนการคิดน้ันจะต้อง

ผสานทุกนโยบายเข้าไว้ได้ด้วยกันท้ังนโยบายด้านการศึกษา	การเกษตร	สิ่งแวดล้อม	วิทยาศาสตร์	 เป็นต้น	

ยกตัวอย่างการน�านิเวศวิทยาการเมืองไปประยุกต์กับนโยบายทางเศรษฐกิจ	 ในแบบเดิมการตัดสินใจและ

ด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอาจมุ่งเน้นผลก�าไรและการตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของมนุษย์	 แต ่

เป้าหมายในเชิงนิเวศ	นโยบายเศรษฐกิจจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต	การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็น

ธรรม	เช่น	ส่งเสริมโรงงานระดับชุมชน	ส่งเสริมการค้าขายทางอินเทอร์เน็ต	พัฒนาระบบเงินชุมชน	เก็บภาษี

ที่ดินและภาษีมรดกเพ่ือลดการสะสมทรัพย์และกระจายการถือครองทรัพยากร	 หรือในเชิงนโยบาย

วิทยาศาสตร์	 นิเวศวิทยาการเมืองไม่ได้ปฏิเสธการน�าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งหมด	 แต่การใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่

เพือ่สนองความต้องการหรอืความเจริญ	แต่เป็นไปเพือ่ความจ�าเป็น	เช่น	พฒันาองค์ความรู	้อนรุกัษ์ทรพัยากร

และปกป้องระบบนิเวศ	ส่งเสริมสังคมกระจายอ�านาจ	และเพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์59

ทั้ง	6	แนวคิดที่น�ามาเสนอน้ีเป็นเพียงตัวอย่างแนวคิดที่พอมีข้อมูลชัดเจนมาใช้น�าเสนอได้	แนวคิด

นิเวศวิทยาการเมืองยังมีนักวิชาการท่านอื่นเสนอเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดอ่ืน	 ยกตัวอย่างเช่น	 นิเวศวิทยา

วัฒนธรรม	เป็นแนวคิดที่นักนิเวศวิทยาการเมืองวิพากษ์ว่ามีความเก่ียวข้องเป็นต้นก�าเนิดแนวคิดนิเวศวิทยา

การเมือง	เนื่องจากนิเวศวิทยาวัฒนธรรมให้ความส�าคัญกับการจัดการทรัพยากรของคนกลุ่มน้อยเหมือนกัน

แต่กลับน�าเสนอในมุมมองแบบปิด	 เป็นการจัดการของคนกลุ่มน้อยกับธรรมชาติรอบตัวของชุมชนเหล่านั้น	

ขณะทีน่เิวศวิทยาการเมืองสนใจไปกว้างกว่าน้ัน	 เช่น	มองไปถงึจดุเชือ่มโยงระหว่างการใช้ทีด่นิในพืน้ทีข่นาดเลก็	

การใช้ความรู้ของคนในชุมชนในการจัดการที่ดิน	ไปจนถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองในระดับโลก60	นอกจากนี้

ยงัมคีวามเกีย่วข้องหรอืถกูน�าไปใช้ร่วมกบัแนวคิดย่อยอืน่	ๆ	เช่น	การศกึษาเรือ่งความเป็นอนัตราย	(Hazard	

tradition)	นเิวศวทิยาการเมอืงเชงิเกษตร	(Agrarian	political	ecology)61	หรอืรอ็บบนิส์เสนอว่านิเวศวทิยา

การเมืองในยุค	1990	เกิดจาก	4	ทฤษฎีหลัก	ได้แก่	ทฤษฎีทรัพย์สินส่วนรวม	(Common	property	theory)	

การศึกษาเรื่องชาวไร่ชาวนา	 (Peasant	 studies)	 การศึกษาการพัฒนาสตรี	 (Feminist	 development 

studies)	 และหลังอาณานิคมนิยม	 (Postcolonialism)62	ศาสตร์หรือแนวคิดดังที่น�าเสนอมานี้	 เป็นแนวคิด

หลักที่ผู้เขียนพยายามน�าเสนอผ่านมุมมองของนักวิชาการผู้เสนอมาหลายท่าน	 นิเวศวิทยาการเมืองยังมีทับ

ซ้อนและเกี่ยวข้องกับแนวคิดอื่นอีกมากที่ยังไม่สามารถกล่าวถึงโดยละเอียดในที่นี้

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่องที่ 14.1.3

59	นพนันท์	อนุรัตน์. อ้างแล้ว. น.	52-53.	
60 Leah	S.	Horowitz.	Op.cit. pp.	236-237.	
61	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit.	p.	4.	
62	Paul	Robbins.	Op.cit.	p.	72.	
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14-24 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 14.1.4  ลักษณะของนิเวศวิทยาการเมือง 

พัฒนาการ	ความหมาย	และขอบข่ายกับศาสตร์สาขาอ่ืนของนิเวศวิทยาการเมืองที่ได้ถูกน�าเสนอไป

ก่อนหน้านี้	 อาจพอท�าให้เห็นภาพของลักษณะของนิเวศวิทยาการเมืองได้ว่ามีความหลากหลาย	 จุดเริ่มต้น

ของแนวคิดนี้เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อความไม่เท่าเทียม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดสรร

ทรัพยากร	ต่อมานิเวศวิทยาการเมืองได้ถูกพัฒนาโดยเน้นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดทางเลือกที่ดีกว่าอัน

น�าไปสู่ความเท่าเทียมที่ไม่ใช่เพียงความเท่าเทียมระหว่างมนุษย์ในบริบทต่างวาระทางวัฒนธรรม	 สังคม	

เศรษฐกจิ	ฯลฯ	แต่รวมไปถงึความเท่าเทยีมระหว่างมนษุย์กบัสิง่มีชวีติอ่ืนด้วย	นเิวศวทิยาการเมอืงในระยะหลงั

จึงไม่ใช่การศึกษาเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น	หากแต่แนวทางของ

นิเวศวิทยาการเมืองต้องหยิบยืมและเชื่อมโยงแนวคิดหรือประเด็นอื่น	ๆ	มาใช้ในการอธิบายประเด็นศึกษา

มากขึ้น	 เช่น	 วัฒนธรรม	 เพศ	ภูมิศาสตร์	 การเมือง	 ฯลฯ	 เพื่อให้สามารถอธิบายความทับซ้อนน้ันได้อย่าง

ครอบคลุม

ด้วยแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองมีความหลากหลายที่ยากแก่การท�าความเข้าใจ	จึงมีความจ�าเป็นที่

ต้องเข้าใจถึงลักษณะของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	หากได้มีการศึกษาเอกสารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

แนวคดินีจ้ะเหน็ได้ว่าลกัษณะของแนวคดิเองกย็ากทีจ่ะกล่าวถงึในเชงิเปรยีบเทยีบกบัศาสตร์สาขาใดสาขาหนึง่

เพียงเร่ืองเดียว	 เพราะพื้นที่ของแนวคิดนี้ดูเหมือนจะกว้างและเข้าไปซ้อนทับกับแนวคิดอ่ืน	 ขณะเดียวกัน 

ก็จะมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่หรือกรณีศึกษา	 แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองจึงมีความซับซ้อนและ

เข้าใจได้ยากหากไม่ได้มีการจัดกลุ่มหรือแยกส่วนออกมาให้ชัดเจน	 เพื่อท�าความเข้าใจถึงลักษณะของ

นิเวศวิทยาการเมืองในแบบที่มีความยุ่งยากน้อยลงและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น	ผู้เขียนขอแบ่งการท�าความเข้าใจ

ลักษณะแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองใน	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 ลักษณะของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	ประเด็นที ่

นักนิเวศวิทยาการเมืองศึกษาและอธิบาย	 และวิธีการที่นักนิเวศวิทยาการเมืองขับเคลื่อนในเชิงวิชาการ 

ดังอธิบายต่อไปนี้

ลักษณะของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง 
ลกัษณะของนเิวศวทิยาการเมอืงโดยตวัของนิเวศวทิยาการเมืองเองน้ัน	หมายถึงลกัษณะของศาสตร์

และความมุ่งหมายที่บ่งบอกความเป็นนิเวศวิทยาการเมือง	มีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายและ

ซับซ้อน	ท�าให้ศาสตร์นี้สามารถสร้างการอธิบายปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อนได้	และเป้าหมายปลายทางของ

การประยุกต์ใช้ศาสตร์นี้คือสร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมุมมองการอยู่ร่วมกันระหว่างสรรพสิ่งทั้งในระดับ

ความคิดและเชิงโครงสร้าง	

ความหลากหลายและซบัซ้อนของแนวคดินิเวศวทิยาการเมอืง	เพราะมทีีม่าเกีย่วข้องกบัหลายศาสตร์

ดังเน้ือหาที่เสนอไปก่อนนี้ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายที่มาและขอบข่ายของแนวคิดที่ท�าให้เกิดความ

หลากหลายซับซ้อน	ดังที่เปียรู้ทและคณะตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับลักษณะของนิเวศวิทยาการเมืองว่ารากฐานเชงิ
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14-25การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ความคิดนี้มีทั้งความเก่าและหลากหลายในเชิงภาษาวรรณกรรม	และมีรากฐานมาจากนักวิชาการกลุ่มมาร์กซ์	

(Marxist	scholar)	นกัวชิาการแนวหลงัปฏฐิานนยิม	(Post-positivism)	กบัความสมัพนัธ์เชงิสงัคมธรรมชาต	ิ

เฟมินิสม์	หลังอาณานิยม	(Postcolonial)	และการเมือง	ดังน้ัน	นิเวศวิทยาการเมืองมีสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกับ

วิชาการที่สุดขั้วและปฏิเสธแนวทางของนักปฏิฐานนิยมต่อศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ 

เชิงสังคม	ทั้งยังมีลักษณะใกล้เคียงกับศาสตร์อื่น	 เช่น	 มานุษยวิทยาส่ิงแวดล้อม	 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	

เศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา	และเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม	ที่อุทิศความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม

เข้ากบัโลกของสิง่ซึง่ไม่ใช่มนษุย์	อกีทัง้พยายามทีจ่ะชีแ้จงและก�าหนดรปูร่างของอนาคตทางด้านสิง่แวดล้อม63 

เช่นเดียวกันกับรอเชลเลอร์	ที่กล่าวว่านักนิเวศวิทยาการเมืองแนวหลังโครงสร้างนิยมและสตรีนิยม

ยังน�าเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคม	วัฒนธรรม	และอัตลักษณ์	เช่น	สังคม	วัฒนธรรม	ชาติพันธุ์	ศาสนา	

เข้ามาท้าทายให้นิเวศวิทยาการเมืองเป็นแนวคิดสมัยใหม่มากขึ้น	การขยายตัวของนิเวศวิทยาการเมืองนี้เป็น

ผลดีในแง่ของการน�าวิธีการ	 การเปรียบเทียบ	 การนิยาม	 ตัวแบบใหม่	 ๆ	 เข้ามาใช้ในงานของนิเวศวิทยา

การเมืองมากข้ึน64 

นอกเหนือลักษณะความหลากหลายในเชิงที่มาของศาสตร์	 การแก้ปัญหาของนิเวศวิทยาการเมือง

ยังมีความพยายามมองกว้าง	 เพราะตัวแสดงในหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ดังนพนันท์	 อนุรัตน์	 กล่าวว่า

นิเวศวิทยาการเมืองมีลักษณะการก่อตัวข้ึนจากกระบวนการสังคมที่มีความหลากหลาย	 รูปธรรมหนึ่งของ

แนวคิดนี้ก็คือพรรคกรีน	 แต่การเคลื่อนไหวในเชิงนิเวศวิทยาหรือพรรคกรีนน้ีกลับถูกโต้แย้งจากพรรคที่

เป็นกระแสหลักว่าพรรคกรีนมุ่งแก้ไขปัญหาเพียงประเด็นเดียว	 ขาดการชี้น�าและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคม	 ขาดความลงตัวและความชัดเจนในวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อน	 แต่ในความเป็นจริงแล้วการ

เคลือ่นไหวในเชงินเิวศนัน้เน้นความหลากหลายครอบคลุมและมมุมองการแก้ปัญหาในเชงิลกึและกว้างตัง้แต่

ระดับบุคคล	 สังคม	 ไปจนถึงระดับโครงสร้าง	 ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 เพราะ 

ไม่ได้เป็นการจัดการกับปัญหาแบบถอนรากถอนโคน	การอยู่รอดของมนุษย์ต้องแก้ไขที่ระดับโครงสร้าง 

และกระบวนการคิดเท่านั้น65 

นิเวศวิทยาการเมืองมีลักษณะเล็งเห็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันของทุกหน่วยที่อยู ่ในระบบ	

นิเวศวิทยาการเมืองจึงให้ความส�าคัญกับประชาธิปไตยฐานราก	 ประชาชนที่เป็นรากฐานที่ส�าคัญของสังคม

จะต้องเข้ามามีส่วนในการใช้อ�านาจตัดสินใจ	การเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ต้องเน้นการกระจายอ�านาจให้มากที่สุด

ไม่รวมศนูย์อ�านาจไว้ทีจ่ดุเดยีว	เพราะหน่วยย่อยของระบบต่างมคีวามส�าคญัในการประกอบขึน้เป็นโครงสร้าง

หนึ่งของสังคม	นิเวศวิทยาการเมืองจึงเป็นแนวคิดท่ีท�าให้เกิดการริเริ่มมุมมองที่หลากหลายและการวิเคราะห ์

เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมภายใต้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริบทท้องถิ่นและระดับโลก66 

63	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit. p.	8.
64	Dianne	Rocheleau.	 “Roots,	Rhizomes,	Networks	and	Territories:	Reimagining	pattern	and	Power	 in	

Political	 Ecologies”	 in	 Raymond	 L.	 Bryant.	 (editor).	 (2015).	The International Handbook of Political Ecology. 

Massachusetts:	Edward	Elgar	Publishing.	pp.	70-71.
65 นพนันท์	อนุรัตน์. อ้างแล้ว. น.	17-18;	31.
66 เพิ่งอ้าง.	น.	42	และโปรดดู	Astrid	Ulloa.	“Environment	and	Development:	Reflection	from	Latin	America,” 

in	Tom	Perreault	&	other. Op.cit. p.	320.
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14-26 การวิเคราะห์การเมือง

ตัวอย่างหนึ่งของการใช้ความหลากหลายของนิเวศวิทยาการเมืองศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งที่ เป ็นรูปธรรมและนามธรรมอย่างเป็นระบบ	 การศึกษาของ	 กุลยา	 วิวิตเสวี	 ที่มองว่า

ภูมิศาสตร์การเมืองเป็นการศึกษาการเมืองโดยพิจารณาบริบทแวดล้อมเชิงพื้นที่	เป็นการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิศาสตร์และการเมืองโดยไม่ได้แยกออกจากกัน	 กุลยา	 วิวิตเสวี	 ได้น�าเอาแนวทางนักวิชาการคน

ส�าคัญท่านหนึ่งคือ	 รอเบิร ์ต	 ดับเบิลยู	 แม็คคอล	 (Robert	 W.	 McColl)67	 ที่ เสนอให้มีการศึกษา

ภูมิศาสตร์การเมืองในแนวนิเวศวิทยาการเมือง	 เพราะเห็นว่าการเมืองและภูมิศาสตร์เปรียบเสมือน	 2	ด้าน

ของเหรียญเดียวกัน	การตัดสินใจในเบื้องหลังทางการเมืองของผู้ก�าหนดนโยบายในหลายเรื่องนั้นมีภูมิหลัง

ทางภูมิศาสตร์เข้ามาเป็นตัวแปรไม่น้อย	 ภูมิศาสตร์มีผลท�าให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้	 การศึกษา

ภูมิศาสตร์การเมืองในแนวนิเวศวิทยาการเมืองให้เข้าใจโดยง่ายของกุลยา	วิวิตเสวี	ยังอ้างอิงทฤษฎีระบบของ

เดวิด	อีสตัน	 (David	Easton)	 เพราะภูมิศาสตร์หรือพื้นที่นั้นมีองค์ประกอบหลากหลายทางภาษา	 เชื้อชาติ	

ศาสนา	 วัฒนธรรม	กลุ่มผลประโยชน์ที่เข้าไปเป็นปัจจัยแวดล้อมรวมทั้งเป็นปัจจัยน�าเข้าในระบบการเมือง	

ยกตัวอย่างเช่น	บางประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามก็จะน�าหลักทางศาสนาอิสลามมาบังคับ

ใช้เป็นกฎหมายของประเทศ	เป็นต้น68 

ประเด็นที่นักนิเวศวิทยาการเมืองศึกษาและอธิบาย 
ลกัษณะของนิเวศวิทยาการเมอืงโดยพิจารณาจากประเดน็ทีน่กันเิวศวทิยาการเมอืงศกึษาและอธบิาย	

แท้จริงแล้วไม่อาจแบ่งแยกได้ชัดเจนว่าประเด็นทางนิเวศวิทยาการเมืองแบ่งได้เป็นกี่เรื่อง	และเร่ืองอะไรบ้าง	

เพราะหากตัดขาดเพื่ออธิบายแต่ละเรื่องออกจากกันก็จะไม่ใช่ลักษณะของนิเวศวิทยาการเมือง	แต่นักวิชาการ

บางท่านได้พยายามจัดขอบเขตของนิเวศวิทยาการเมือง	 โดยสเวนเกดาว	 (Swyngedouw)	 ได้เสนอกรอบ

ขอบข่ายขององค์ประกอบนิเวศวิทยาการเมืองในบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทาง

สังคมกับธรรมชาติและเงื่อนไขเกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 ซึ่งท�าให้นิเวศวิทยาการเมืองมีลักษณะเป็นแบบผสมผสาน	

(Hybridity)	องค์ประกอบเหล่านั้นได้แก่	มิติด้านการเมือง	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และนิเวศวิทยา69	หากจะ

อธิบายลักษณะของเร่ืองที่นิเวศวิทยาการเมืองอธิบายหรือศึกษาตามองค์ประกอบของสเวนเกดาวก็อาจท�าได้

เช่นกัน	ทั้งนี้	เพื่อการท�าความเข้าใจนิเวศวิทยาการเมืองได้ง่ายมากขึ้น

องค์ประกอบด้านการเมืองสอดคล้องกบัแบทเทอร์เบรทีีเ่สนอลกัษณะของนเิวศวทิยาการเมอืงทีเ่น้น

ไปทางการเมืองว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นการกล่าวถึงการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน	ความแตกต่างด้าน

เพศ	ยิ่งขยายช่องว่างของปัญหาด้านสิทธิในที่ดินและเศรษฐกิจการเมืองในวงกว้างและกันคนบางกลุ่มออก

จากพ้ืนที่มากขึ้น70	 หรืองานวิพากษ์ของเฟลทเชอร์	 (Fletcher)	 ที่สะท้อนองค์ประกอบทางการเมืองของ

 
67	ปี	 1966	อ้างใน	กุลยา	 วิวิตเสวี.	 (2528).	ภูมิศาสตร์การเมืองแนวนิเวศวิทยาการเมือง: ระบบการเมืองกับลักษณะทาง

วัฒนธรรม. เชียงใหม่:	ภาควิชาภูมิศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. น.	5-6.	
68  เพิ่งอ้าง.   
69	Swyngedouw.	(2004).	p.	22.	qouted,	in	Zimmer.	Op.cit.	p.	347.
70 Simon	Batterbury.	Op.cit.	p.	28.	
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นิเวศวิทยาการเมือง	ท�าให้เห็นว่าการวิพากษ์ในมุมมองของนักนิเวศวิทยาการเมืองมีแนวโน้มที่ค�านึงถึงความ

ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงประชาธิปไตย	 ความเท่าเทียม	 และรูปแบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแบบที่ไม่เป็นล�าดับช้ันแต่ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทและ

มีส่วนร่วม71	หรือ	ร็อบบินส์กล่าวถึงลักษณะของแนวคิดน้ีว่าเป็นการน�าเสนอ	ตัวแสดงหรือวัตถุทางการเมือง	

อธิบายถึงสถานการณ์ทางสังคมการเมืองโดยเน้นโครงสร้างเชิงลึก	 เกี่ยวข้องกับระบบทางการเมืองและ

เศรษฐกิจที่ถูกกระทบโดยตัวแสดงที่เป็นมนุษย์72 

องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม	ดังเช่นเปียรู้ทและคณะ	กล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองมีแนวโน้มไปใน

ทางการศึกษาบริบทสังคมและประวัติศาสตร์	เช่น	การเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสังคม-ธรรมชาติใน

บริบทของทุนนิยมใหม่	เป็นต้น73	หรือ	ร็อบบินส์ก็เห็นว่านิเวศวิทยาการเมืองสนใจในอัตลักษณ์และประเด็น

ทางสิ่งแวดล้อม	อธิบายถึงอัตลักษณ์ของประชาชนและกลุ่มทางสังคม	โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม	่

ครอบคลุมถึงอัตลักษณ์ทางการเมืองและความยากล�าบากทางสังคมที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม 

พื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่74 

องค์ประกอบด้านเศรษฐกจิ	นเิวศวิทยาการเมอืงมแีนวโน้มอธบิายพลวตัทางเศรษฐกจิทัง้ในแนวระนาบ

และแนวดิ่ง	ดังที่เลฟกล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองไม่ได้สนใจเพียงแต่ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจท่ัวโลก	

แต่ยังมองไปถึงการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรมและต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมอีกด้วย75 

เช่นเดียวกันกับรอเชอเลอร์ได้อ้างถึงนักทฤษฎีมาร์กซิสม์	 ที่มีการบรรยายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา

การเมอืงว่าเป็นการศกึษาถงึการจดัสรรและควบคุมทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่ม่เท่าเทยีม	ในโครงสร้างแบบล�าดับ

ชั้นของอ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ถูกบังคับโดยอุดมการณ์ว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สิน	การ

ควบคุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสถาบัน	และกองก�าลังติดอาวุธ	 ขณะที่นิเวศวิทยาการเมืองของโลกที่สาม

น้ันเน้นไปที่ตัวแสดงที่หลากหลายที่ปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมแบบการเมือง76	 หรือแจย็คที่กล่าวว่า

นิเวศวิทยาการเมืองอย่างน้อยท่ีสุดก็ค�านึงเกี่ยวกับว่ามนุษย์บริโภคพื้นที่ทางนิเวศอย่างไร	และการบริโภคนี้

ก็เกิดขึ้นในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองเชิงกายภาพ	ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐาน	เส้นทางการค้า	ผู้ผลิต	

ผู้บริโภค	ห้างร้าน	กฎหมาย	ระบบพลังงาน	และทรัพยากรอ่ืนในโลก	เหล่านี้ถูกบงการผ่านความสัมพันธ์เชิง

การเมืองและอุดมคติ77 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญเพราะปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึง

ทรัพยากรเป็นจุดก�าเนิดให้เกิดแนวคิดและการเคล่ือนไหวในแบบนิเวศวิทยาการเมือง	 ลักษณะด้านนี ้

 
71	Robert	Fletcher.	(2010).	“Neoliberal	Environmentaity:	Towards	a	Poststructuralist	Political	Ecology	of	

the	Conservation	Debate” Conservation and Society. pp.	171,	178.		
72 Paul	Robbins.	Op.cit.	pp.	20-24.
73 Tom	Perreault	&	other.	Op.cit.	pp.	621-623.	
74	Paul	Robbins. Op.cit. 
75	Enrique	Leff.	Op.cit.	p.	69.	
76	Dianne	Rocheleau.	Op.cit.	pp.	70-71.	
77 Peter	J.	Jacques.	Op.cit. pp.	48-49.	
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14-28 การวิเคราะห์การเมือง

นักวิชาการบางท่าน	 เช่น	 ฮอรอวิทซ์	 กล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับการ

จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน78	สอดคล้องกับร็อบบินส์	ที่เห็นว่าแนวคิดน้ีได้มีเน้ือหาไปถึงการ

อนุรักษ์และการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม	ผลลัพธ์จากการอนุรักษ์	 ความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และผลลัพธ์ที่ได้	ที่บางครั้งก็พบกับความล้มเหลว79 

ลักษณะของนิเวศวิทยาการเมืองที่สนใจในองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมนี้เน้นไปที่ตัวแสดงที ่

หลากหลาย	ดังเช่น	งานวิจัยโดยนักนิเวศวิทยาการเมืองชาวเยอรมันเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติและ

ขอบเขตของกิจกรรมของตัวแสดงที่หลากหลายเพื่อผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น	 จุดร่วมหนึ่งของผล

ประโยชน์นั้นก็เป็นทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม80	หรือ

แบทเทอร์เบรไีด้แสดงทศันะต่อนเิวศวิทยาการเมืองต่อการจดัการสิง่แวดล้อมว่าประเดน็ผลกระทบของปัญหา

สิ่งแวดล้อมและความไม่ยุติธรรมที่เชื่อมโยงกับโลกาภิวัตน์และระบอบเสรีนิยมใหม่	 ภัยคุกคามจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน�้ามือมนุษย์และความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาของตัวแสดงหลัก

อย่างรัฐ	หรือองค์กรขนาดใหญ่	การจัดการกับสภาพปัญหาเหล่าน้ีในมุมมองของนักนิเวศวิทยาทางการเมือง

ส่วนใหญ่เห็นว่าจริยธรรมเชิงลึกอาจใช้ได้แต่ก็ไม่เสมอไป	เพราะจริยธรรมก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับการเมืองส่วน

บุคคลลึกซึ้งนัก	ประเด็นที่เป็นของจริงและส�าคัญส�าหรับนักนิเวศวิทยาการเมืองคือ	มองไปถึงข้อจ�ากัดที่ถูก

ท�าให้เกิดขึ้นโดยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่อาทรกัน	(Unsympathetic	socio-economic	milieu)	

จึงกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์	สุขภาพ	สภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ81 

การแยกองค์ประกอบเป็น	 4	 ด้านเพ่ืออธิบายลักษณะโดยเรื่องที่นิเวศวิทยาการเมืองศึกษาและ

อธบิายนัน้เป็นเพยีงการถอดองค์ประกอบทีซั่บซ้อนออกมาน�าเสนอเท่านัน้	ในความเป็นจริงของลกัษณะเน้ือหา

หรือประเด็นที่นิเวศวิทยาการเมืองสนใจอาจเน้นไปในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแต่คงไม่อาจละทิ้ง

องค์ประกอบอื่นออกจากในพื้นที่การศึกษาได้	ดังเช่น	การเสนอลักษณะนิเวศวิทยาการเมืองของเปียรู้ทและ

คณะ	ที่เน้นไปทางเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ละทิ้งบริบทการเมือง	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยกล่าวว่า	ในเชิงลึก

นิเวศวิทยาการเมืองได้รับอิทธิพลจากมาร์กซิสม์และสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย	ที่เป็นการกล่าวถึงทุนนิยมและ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของทุนนิยม	เช่น	สินทรัพย์ส่วนบุคคล	โครงสร้างทางสังคม	สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดแรง

ขับเคลื่อนทางสังคม	การเปล่ียนผ่านทางสิ่งแวดล้อม	 และความขัดแย้งในโลกสมัยใหม่	 ทั้งยังมุ่งเน้นไปที่

ความเข้าใจเชิงโครงสร้างของการเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจการเมือง	 ด้วยการใช้วิธีการคิดจากนิเวศวิทยา

วัฒนธรรมและแนวอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์82 

หรือดังที่แบทเทอร์เบรีและร็อบบินส์	 กล่าวถึงลักษณะของงานวิจัยเชิงนิเวศวิทยาการเมืองที่ศึกษา

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมกับพลวัตทางสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การเข้าถึงทรัพยากรและสิทธิในการเข้าถึง	 

 

78	Leah	S.	Horowitz.	Op.cit. pp.	236-237.	
79 Paul	Robbins.	Op.cit. pp.	20-24.	
80 Anna	Zimmer. Op.cit. p.	344.	
81	Simon	Batterbury.	Op.cit.	p.	28.	
82	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit.	pp.	621-623.	
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14-29การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมและการกีดกันโดยอาจเป็นความขัดแย้งที่ครอบคลุมไปถึงมิติที่ไกลไปถึงเรื่อง

เพศ	ชนชั้น	และเช้ือชาติการต่อสู้	การบังคับเพื่อไม่ให้คนพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมและเข้าถึงทรัพยากร	

การลดความส�าคัญและการท�าให้เป็นคนกลุ่มน้อย	 และอธิบายถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะ

ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น	โดยเชื่อมโยงกับคนกลุ่มน้อยกับ

บริบทเศรษฐกิจและสังคมที่กว้างกว่านั้น83 

วิธีการที่นักนิเวศวิทยาการเมืองใช้ขับเคลื่อนทางวิชาการ
ส�าหรับลักษณะของแนวคิดโดยวิธีการท่ีนักนิเวศวิทยาการเมืองใช้นั้น	 ส่วนใหญ่เป็นวิธีการในเชิง

การศึกษาวิจัย	วิพากษ์วิชาการ	ที่เน้นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์	ชาติพันธุ์	เชื่อมโยงพื้นท่ีท้องถิ่นไปสู่ระดับ

ที่สูงกว่า	 เป็นวิธีศึกษาเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบในเชิงลึก	 ส่วนวิธีการอื่นที ่

นักนิเวศวิทยาการเมืองใช้จะเป็นการใช้โดยกลุ่มเคลื่อนไหว	ดังเช่น	การเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการ

สันติภาพที่หลอมรวมจากหลายแนวคิดและมีวิธีการแบบสันติวิธี	

ยกตัวอย่างข้อคิดเห็นของนักวิชาการ	แจย็คกล่าวว่าการตอบสนองของนักนิเวศวิทยาการเมืองมัก

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับตัวแสดงเคลื่อนไหวที่เป็นตัวแทนในการต่อต้านทั้งยังประเมินต่อผลกระทบของการ

เคล่ือนไหวด้วยการอภิปรายสาธารณะ84	 เช่นเดียวกับเปียรู้ท	 กล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองเป็นรูปแบบของ

การวิพากษ์วิจารณ์	 มีเป้าหมายเพื่อสร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเมือง85	 หรือเฟลทเชอร์ที่เสนองานเขียน

วิพากษ์แนวคิดที่เกี่ยวกับนโยบายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ86

ในเชิงระเบียบวิธี	 นิเวศวิทยาการเมืองมีความเป็นพหุนิยม	 การท�างานแบบหนึ่งของนักนิเวศวิทยา

การเมืองคือศึกษาแบบรายกรณี	เช่น	ในชุมชน	ครัวเรือน	หรือท้องถิ่น	วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	วิธีการ

ส�ารวจ	โดยทั่วไปแนวการศึกษาแบบนี้เป็นวิธีการในเชิงมานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์เพื่อเป็นการศึกษาในเชิง

เปรยีบเทยีบเก่ียวกบัองค์ความรูแ้ละการปฏบิตัขิองพืน้ท่ีศกึษากบัเครอืข่ายทางสงัคม	เศรษฐกจิ	และการเมอืง

โดยอาจใช้วิธีวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่งก็เป็นวิธีการที่ใช้กันอยู่ไม่มากนัก87	สอดคล้องกับเปียรู้ท

และคณะ	 และซึมมาร์	 กล่าวว่านิเวศวิทยาการเมืองมีแนวทางศึกษาส่วนใหญ่เป็นเชิงคุณภาพและวิธีการ 

เชงิชาตพินัธ์ุวทิยาเป็นส่วนใหญ่	แม้ว่าจะมีงานหลายช้ินทีพ่ยายามจะใช้แนวคดินิเวศวทิยาการเมอืงและเชือ่มโยง

เข้ากับวิธีการศึกษาในแบบอื่น	แต่แนวทางการอธิบายหรือรวมข้อมูลของนิเวศวิทยาการเมืองมีลักษณะหลาก

หลายพ้ืนที่และขอบเขต	 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและคนส่วนน้อย	 (Marginalized	 group)	

จ�าเป็นต้องใช้วิธีการในเชิงคุณภาพ	เช่น	การสัมภาษณ์	การสังเกตการณ์โดยตรง	เอกสารที่ใช้มักเป็นเอกสาร

เชิงประวัติศาสตร์	และหลายครั้งเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(Geographic	 

 

83	Simon	Batterbury.	Op.cit. pp.	28-29;	Paul	Robbins.	Op.cit. pp.	20-24.
84	Peter	J.	Jacques.	Op.cit.	p.	49.	
85	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit. pp.	621-623.	
86 Robert	Fletcher.	Op.cit. p.	178.	
87	Paul	Robbins. Op.cit. pp.	83-84.	
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Information	 System:	GIS)	 การส�ารวจ	หรือการวิจัยที่เป็นแนวทางของศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกและครบถ้วน88

สรุปลักษณะแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง
สรุปได้ว่าลักษณะของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	 เป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตเน้ือหากว้างจนทับซ้อน

กบัศาสตร์อืน่	ซบัซ้อน	หลากหลาย	เป็นนามธรรมและจบัต้องได้ยาก	พจิารณาได้จากขอบเขตเนือ้หาส่วนใหญ่

ที่นักนิเวศวิทยาการเมืองท�าการศึกษาจะมีลักษณะผสมผสานในหลายแนวคิดที่มีมิติระหว่างการเมืองกับ

วัฒนธรรม	วัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจกับนิเวศวิทยา	หรืออาจควบรวมการศึกษาในทุกมิติ	 จึงแทบ

เป็นไปไม่ได้เลยทีน่กันเิวศวิทยาการเมืองจะศึกษาโดยใช้แนวคิดเพยีงแนวคดิเดียวในการอธบิายปรากฏการณ์

หนึ่ง	ๆ	ส่งผลให้งานวิชาการของนักนิเวศวิทยามีลักษณะเป็นงานวิพากษ์ทางวิชาการและใช้แนวทางการศึกษา

เชิงคุณภาพเสียเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	 เช่น	 การสัมภาษณ์	 การสังเกตการณ์	 ศึกษาเอกสาร 

เชิงประวัติศาสตร์	เป็นต้น	

ในเนือ้หาส่วนนี	้ผู้เขยีนได้แสดงให้เหน็ความจ�าเป็นทีต้่องศกึษาลกัษณะแนวคดินเิวศวทิยาการเมอืง	

เพราะความซบัซ้อนของแนวคิดทีห่ากไม่ได้มีการท�าความเข้าใจเสยีก่อนอาจเป็นอปุสรรคต่อการศกึษาทีเ่ข้าใจ

ตรงกันในเนื้อหาส่วนต่อไป	 ในความคิดเห็นของผู้เขียนแล้ว	 การท�าความเข้าใจลักษณะแนวคิดนี้ในแบบที่ 

ผู้เขียนได้น�าเสนอ	 ได้แก่	 ลักษณะของแนวคิด	 ประเด็นที่นักนิเวศวิทยาการเมืองศึกษา	 และวิธีการที่นัก

นิเวศวิทยาการเมืองใช้	 เพียงเพื่อท�าให้ผู้อ่านพอมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของแนวคิดนิเวศวิทยา

การเมือง	ส่วนผู้อ่านจะเห็นเป็นอ่ืนใดย่อมไม่มีถูกผิดส�าหรับการตีความลักษณะแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

เท่าที่มีการศึกษาและวิพากษ์กันอยู่ในปัจจุบัน	

นอกจากนี้	 ผู้เขียนเห็นว่ายังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนภายในค�าตอบเดียวว่าลักษณะแบบไหนที่

เรียกได้ว่าเป็นนิเวศวิทยาการเมือง	 ดังที่	 เปียรู้ทและคณะกล่าวว่าเป็นการคับแคบเกินไปที่จะด่วนก�าหนด

ขอบเขตของนเิวศวทิยาการเมอืง89	และรอ็บบนิส์ทีก่ล่าวว่า	นเิวศวทิยาการเมอืงเป็นศาสตร์เล่นกล	(Trickster	

science)	 คือไม่ได้มีหลักหรือที่ทางโดยตัวของแนวคิดเอง	 แต่มีการแสดงออกที่ต่อต้านวิถีปกติ	 และเป็น

ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ90	 นั่นอาจพอท�าให้คาดการณ์ได้ว่านิเวศวิทยาการเมืองจะยังคงมี

ขอบเขตเนื้อหาที่ทับซ้อนกับศาสตร์อ่ืน	มีความหลากหลาย	เป็นนามธรรมและจับต้องได้ยาก	หากแต่ประเด็น

ที่นักนิเวศวิทยาการเมืองศึกษาและวิธีการที่ใช้อาจเปลี่ยนไปตามบริบทสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 หรือ

นิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.1.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.1.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่องที่ 14.1.4

88	Tom	Perreault	&	other. Op.cit. pp.	621-623;	Anna	Zimmer.	Op.cit.	p.	344.	
89 Ibid.	p.	4.
90	Paul	Robbins.	Op.cit.	p.	92.
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ตอนที่ 14.2

นิเวศวิทยาการเมืองในบริบทโลก 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	14.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	14.2.1		ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐ	ประชาชน	และคนส่วนน้อย

เรื่องท่ี	14.2.2		การบริหารปกครองเพื่อการพัฒนาที่สมดุล	 	 	

เรื่องท่ี	14.2.3		สถานการณ์ปัญหาข้ามพรมแดน

แนวคิด
1.		 	นิเวศวิทยาการเมืองในบริบทโลก	 ได้ขยายมุมมองความสนใจไปยังกลุ่มประเทศก�าลัง

พฒันาเน่ืองจากเป็นกลุม่ประเทศทีพ่บเหน็ประเดน็ความไม่เท่าเทยีมระหว่างรฐั	ประชาชน	

และคนส่วนน้อยเป็นอย่างมาก	 การเข้าถึงทรัพยากรเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส�าคัญที่นานา

ประเทศเหล่านีต่้างประสบปัญหาหากรฐับาลน้ันไม่ได้ใช้อ�านาจในการจดัสรรอย่างเท่าเทยีม	

ประชาชนในฝั่งทุนนิยมมักได้รับการให้ความส�าคัญจากรัฐในการเปิดพื้นที่ทางนโยบาย

และเอื้ออ�านวยโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า	ขณะที่คนส่วนน้อยส่วนใหญ่เป็นชุมชนและ

มีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีแบบเดิม	มักถูกกล่าวหาเป็นกลุ่มคน

ที่ล้าสมัยและเหน่ียวรั้งให้ประเทศไม่อาจไปสู่การพัฒนาได้

2.	 	รฐับาลในหลายประเทศยงัพบความยากล�าบากในการบรหิารประเทศเพยีงเพราะตัง้เป้าหมาย

เดียว	คือ	น�าประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง	แต่แนวทางนั้นกลับใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อ

สนองกระบวนการผลิตและความต้องการของมนุษย์	 โดยที่มีเพียงผู้มีอ�านาจบางกลุ่ม

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี	กระบวนการที่จะน�าไปสู่เป้าหมายน้ันต้องใช้หลักแห่ง

การบรหิารปกครอง	และการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีไ่ม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้กุมอ�านาจในทางเศรษฐกจิ	

สังคม	และการเมืองอีกต่อไป	ประชาชนจากภาคส่วนที่หลากหลายในสังคมต้องถูกรวม

ไว้ในกระบวนการตดัสินใจและด�าเนนินโยบายของรฐั	 รวมทัง้มกีารบรหิารปกครองทีย่ดึโยง

ชุมชนและพื้นที่
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3.	 	ความไม่ยัง่ยนืในการใช้ทรพัยากรธรรมชาตไิม่เพยีงส่งผลต่อการบรหิารปกครองในประเทศ	

เท่านั้น	 แต่ยังขยายขอบเขตไปเป็นปัญหาระดับโลกได้	 ดังเช่นกรณีปัญหาโลกร้อนและ

การค้าของเสียอันตรายข้ามแดน	ตามกรอบนิเวศวิทยาการเมืองเห็นได้ว่าทั้งสองกรณีน้ี

เกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเกินเลยความพอดี	 และผลจากการสนองความ

ต้องการของมนุษย์ได้น�ามาซ่ึงมลพิษ	ภาวะเรือนกระจก	ของเสียอันตราย	ฯลฯ	ที่นับวัน

จะทวีเพิ่มมากขึ้น	 สิ่งที่รัฐบาลนานาประเทศด�าเนินการคือการสร้างข้อตกลงเพื่อให้เกิด

ความร่วมมอืต่อการจดัการปัญหานัน้	เช่น	พธิสีารเกยีวโตเพือ่ให้มมีาตรการลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลง	หรืออนุสัญญาบาเซลเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสีย

อันตรายข้ามแดน	แต่การด�าเนินตามข้อตกลงนั้นก็ไม่ได้ท�าให้เกิดการยกระดับจิตส�านึก

ในการแก้ปัญหา	ประเทศพัฒนาแล้วได้อาศัยองค์ความรู้และอ�านาจการต่อรองเพื่อหลีก

เลี่ยงความรับผิดชอบให้มากที่สุด	ส่วนประเทศก�าลังพัฒนาก็เดินรอยตามความผิดพลาด

ท่ีประเทศพัฒนาแล้วได้ท�าไว้ในอดีต

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	14.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 	อธิบายปัจจัยหรือประเด็นที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางอ�านาจระหว่างรัฐ	ประชาชน	

และคนส่วนน้อยได้

2.		อภิปรายความส�าคัญของการบริหารปกครองด้วยกรอบนิเวศวิทยาการเมืองได้

3.		 ยกตวัอย่างและอธบิายประเดน็ปัญหาระดับโลกในมุมมองของแนวคิดนิเวศวทิยาการเมืองได้
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เรื่องที่ 14.2.1  ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐ ประชาชน

 และคนส่วนน้อย 

ความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐ	ประชาชน	และคนส่วนน้อย	อาจเป็นปัญหาที่เคยเกิดข้ึนใน

โลกท่ีพฒันาแล้ว	แต่ช่วงหลงันเิวศวทิยาการเมืองได้ถกูน�ามาใช้อธบิายสถานการณ์ความสมัพนัธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีม

ของกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนามากขึ้น	โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศมักอ้างความชอบธรรมในการเข้าจัดการ

ทรัพยากรและอ้างวาทกรรมด้านความด้อยศกัยภาพของประชาชนและคนกลุม่น้อย	แต่การจดัการของรฐับาล

ในหลายประสบการณ์ของแต่ละประเทศ	พบว่าได้ท�าให้เกิดช่องว่างของการพัฒนา	เปิดทางให้ผู้มีอิทธิพลเข้า

แสวงหาผลประโยชน์	ประชาชนยากจนมากขึ้น	ผลกระทบเหล่านี้ได้ท�าให้เกิดการลุกขึ้นเคลื่อนไหวทางสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม	แต่การเคลื่อนไหวของประชาชนและคนกลุม่น้อย

เหล่านีถ้อืว่ายงัขาดมิตหิรือข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์ทีจ่ะท�าให้รฐับาลหรือคนกลุม่ใหญ่ยอมรับได้จึงจ�าเป็นต้อง

มีแนวทางการเคลื่อนไหวที่มีพื้นฐานของนิเวศวิทยาการเมืองด้วย

การปกครองของรัฐกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม
ความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐ	ประชาชน	และคนส่วนน้อยมีสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งมาจาก

การปกครองท่ีให้ความส�าคัญกับทุนนิยมจนเกินพอดี	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศก�าลังพัฒนาหรือประเทศ

โลกที่สาม	(Third	world)	รัฐบาลมักมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบรวดเร็ว	มีเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่ง

โดยรวมของประเทศ	 แต่ละเลยความเท่าเทียมระหว่างประชาชนและคนส่วนน้อย	 ท�าให้การด�าเนินงานของ

รฐัในรปูแบบของการออกกฎหมาย	ระเบยีบ	หรอืการท�าโครงการใด	ๆ	ได้กลายเป็นการเบยีดบงัเอาทรพัยากร

ชุมชนและท�าให้ความไม่เท่าเทียมขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย	ๆ	

พีทและวัตต์	 กล่าวว่า	 การเคลื่อนไหวทางสังคมในบริบทโลกช่วงยุค	 1980–1990	ตอนต้น	ทฤษฎี

หลังโครงสร้างได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเคล่ือนไหวทางสังคมที่ท�าให้นิเวศวิทยาการเมืองต้องขยาย

องค์ความรู้ไปเน้นผู้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นท่ีเรียกว่าโลกที่สาม	การเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่นี้มักเช่ือมโยง

เศรษฐศาสตร์และความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้เข้ากันกับสิทธิมนุษยชนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้น�าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย	 เช่น	 น�าเสนอรูปแบบการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองใหม่	เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ถูกแบ่งแยก	กลุ่มชาติพันธุ์	ชนชั้น91 

การเคลือ่นไหวใหม่ของประเทศเหล่านี	้มตัีวอย่างในหลายประเทศได้สะท้อนให้เหน็ถึงความสมัพันธ์

ทีไ่ม่เท่าเทยีมระหว่างรัฐและประชาชน	รัฐและเจ้าหน้าทีร่ฐันัน้อยูใ่นสถานะทีม่อี�านาจมากกว่าอยูแ่ล้ว	ทางออก 

 
91	Peet	&	Watts	qouted	 in	Nick	Heynen	&	Levi	Van	Sant.	“Activism	and	Direct	ActionPolitics,”	 in	Tom	

Perreault	&	other.	Op.cit. p.	171.	
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14-34 การวิเคราะห์การเมือง

หนึ่งของรัฐในการกีดกันชุมชนให้ออกไปจากฐานทรัพยากรคือการกล่าวหาชุมชน	 เช่น	 อ้างว่าชุมชนน้ันเป็น

พวกท่ีท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	ท�าให้ดินเสื่อมโทรม	แล้วรัฐก็เข้าจัดการและควบคุมทรัพยากรนั้น92 

ยกตัวอย่างกรณีปัญหาเรื่องความอดอยากในประเทศไนจีเรียที่ไม่ได้เกิดจากผลกระทบจากความ

ผดิปกตขิองสภาพอากาศหรอืการมปีระชากรเพิม่มากขึน้	หากแต่เป็นเพราะสงัคมการเมืองทีท่�าให้เกิดทนุนิยม

ที่ลดทอนความสามารถในการจัดการที่ดินที่มีมาอย่างยาวนานของหมู่บ้าน	หรือในเนปาล	 กรณีเกษตรกร 

รายย่อยไม่ได้ถูกท�าให้ลดความเข้มแข็งของตนเองลงเพราะการต้องพึ่งพิงแต่ธรรมชาติหรือปัญหาเทคนิค

ทางการเกษตร	แต่เป็นเพราะพวกเขาถูกลดทอนความส�าคัญลงจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจการเมืองทั้งจาก

ระดับประเทศและระดับโลก93

ในประเทศบอตสวานา	ได้มีการออกกฎหมายบางฉบบัทีท่�าให้คนกลุม่น้อยทีเ่ป็นคนชนเผ่าและด�ารงชพี

ด้วยการล่าสัตว์ต้องประสบปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ	แม้การออกกฎหมายน้ันก็เป็นไปเพื่ออนุรักษ์สัตว์

ป่าและอุทยานธรรมชาติ	โดยมีสาระ	เช่น	ก�าหนดพื้นที่ควบคุมการล่าสัตว์	การอนุญาตตัดไม้	นอกจากนี้ยัง

มีการประกาศเขตปกครองท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับที่ดิน	ท�าให้ระบบเจ้าของที่ดินเปลี่ยนไป	

จากแต่เดิมการจัดการที่ดินในแถบแอฟริกาอยู่บนพื้นฐานของชุมชนเป็นส�าคัญ	เมื่อมีการออกกฎหมายใหม่	

ประกอบกับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ	สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไป	ได้ท�าให้ชาวพ้ืนเมืองบางส่วน

ในบอตสวานา	 เช่น	ชาวบาซาวาไม่อาจเข้าถงึทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกนับตัง้แต่ทศวรรษท่ี	 1970	 เป็นต้นมา	

ท�าให้ชาวบาซาวาได้กลายเป็นกลุ่มประชากรที่ยากจน	เร่ร่อน	ไร้ที่ดินท�ากิน	และต้องพึ่งพานโยบายลดความ

ยากจนของรัฐบาล94

ทุนนิยมและการขูดรีดกับการเคลื่อนไหวของประชาชน
ภาครัฐนอกจากใช้อ�านาจของรัฐที่มีต่อประชาชนและคนกลุ่มน้อยโดยตรงแล้ว	 ยังมีการใช้อ�านาจ

ของรฐับวกกบัแนวคดิทนุนิยมเพ่ือให้เกดิการพัฒนาอย่างรวดเรว็ในประเทศก�าลงัพฒันาและประเทศโลกทีส่าม	

ได้ท�าให้เกิดตัวแสดงอย่างภาคธุรกิจเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของความไม่เท่าเทียมในการเข้าก�าหนดกติกา

ในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรอีกด้วย	ดังเช่นที่ฮอลล์	ได้เสนอประเด็นด้านเกษตรกรรมกับนิเวศวิทยา

การเมืองว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศ

แถบตอนใต้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าส่งออกท่ีมีมูลค่าสูงอย่างเน้ือแช่แข็ง	ปลา	ผลไม้	ผัก	และดอกไม้	 ได้

ถูกผลักดันอย่างมากจากนิเวศวิทยาการเมืองระหว่างประเทศ	 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิด 

การฟื้นคืนใหม่ของการศึกษาเกี่ยวกับกสิกรรม	ที่เริ่มในช่วงทศวรรษ	1980	มีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบาย

ของประเทศแถบทางใต้	 และยังมีบริษัทข้ามชาติเป็นตัวแสดงที่เข้ามาเพ่ิมอ�านาจของตัวเองในอุตสาหกรรม

อาหาร	 โดยควบคุมทั้งปัจจัยน�าเข้าในการผลิต	การจัดหา	กระบวนการผลิต	การกระจายสินค้า	 ฯลฯ	แม้มี 

 
92	Leah	Horowitz.	Op.cit. p.	240.	
93	Walker.	(2006).	qouted	in	Leah	Horowitz.	Op.cit.	p.	237.
94	 	 International	 Labour	Organization	&	African	Commission	 on	Human	&	 Peoples’	 Rights:	 (2009). 

Botswana: constitutional, legislative and administrative provisions concerning indigenous peoples Geneva: ILO.
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14-35การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

การลดจ�านวนบริษทัข้ามชาตลิงแต่บริษทัข้ามชาติขนาดใหญ่กลบัเพิม่มากขึน้และเข้ามามีบทบาทในการตดัสนิ

ว่าอาหารอะไรที่น�ามาขายได้และที่ราคาใดบ้าง	บริษัทเหล่านี้ยังเข้าไปมีบทบาทเรื่องพันธสัญญากับเกษตรกร	

โดยที่เกษตรกรเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากกับหลายปัจจัย	เช่น	สภาพอากาศ	เชื้อโรค	ภัยพิบัติ	ฯลฯ95 

ต่อการอธิบายปัญหาในเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมดังที่ยกตัวอย่างมานี้	

นิเวศวิทยาการเมืองเห็นว่าในการแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์	มีการใช้กลไกชนชั้น

เข้ามาเพ่ือให้เกิดการแบ่งแยกสูงต�่าและกีดกันผู้ที่ต�่ากว่าไม่ให้เข้าสู่ระบบการเมืองและการตัดสินใจ	ท้ายที่สุด

ก็น�าไปสู่การขูดรีดและเอาเปรียบกันในทางเศรษฐกิจ	จึงท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวแนวใหม่ที่ประชาชนมีความ

ส�าคัญมีการจัดตั้งองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองขึ้นมา	ในหลายกรณีอย่างเช่น	การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของ

กลุ่มสมัชชาคนจนที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธี	 แต่ในกรณีที่การเรียกร้องในแบบสันติไม่ได้ผลหรือ 

ไม่ได้รบัการยอมรับจากรัฐกอ็าจน�าไปสู่ความรุนแรงทางนิเวศ	(Ecotage)	มาจากความคิดทีว่่ารัฐมคีวามล้มเหลว

ในการจัดสรรทรัพยากรและปล่อยให้คนบางกลุ่มเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ที่คุกคามธรรมชาติและวิถีชีวิต

ของประชาชน	ประชาชนจงึไม่เชือ่ฟังและพร้อมทีจ่ะต่อต้านรฐัในหลายรูปแบบ	เช่น	การหยดุยัง้การสร้างเขือ่น	

หรือโรงไฟฟ้า	 หรือประชาชนบางส่วนที่ไม่ยอมต่อการใช้อ�านาจรัฐในการเข้าควบคุมและจัดการทรัพยากร 

ก็แสดงออกในหลายทางทั้งที่ผิดต่อกฎหมายต่ออาณาบริเวณที่รัฐเข้าครอบครอบ	 เช่น	 การปล่อยวัวควาย

เข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ในเมียนมา	หรือการเผาทุ่งหญ้า	พื้นที่ป่าไม้ในมาดากัสการ์	เป็นต้น96 

สร้างกระบวนการคิดใหม่ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนส่วนน้อย
การรับมือกับความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐ	ประชาชน	และคนกลุ่มน้อยอาจจ�าเป็นต้องมี

การปรับกระบวนการคิดของหน่วยงานรัฐหรือผู้มีอ�านาจเสียใหม่	 งานวิชาการวิจัยก่อนหน้าที่จะพัฒนาเป็น

แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง	อาจละเลยความยึดโยงไปถึงมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจ	ยังคงเน้นไปเฉพาะ

ในเรื่องวัฒนธรรมและความส�าคัญเชิงนิเวศวิทยา	ดังเช่นการศึกษาเรื่องชาวไร่ชาวนา	ที่มีงานวิจัยส่วนใหญ่

อยู่ในช่วงยุค	1960	และ	1970	เน่ืองจากเป็นช่วงของการเคลื่อนไหวการปฏิวัติทั่วโลกในหลายประเทศ	เช่น	

เม็กซิโก	(1912)	เอลซัลวาดอร์	(1932)	จีน	(1949)	โบลิเวีย	(1952)	คิวบา	(1962)	อินโดนีเซีย	(1965)	นิการากัว	

(1979)	 ขณะมีการปฏิวัติทางเทคโนโลยีจากตะวันตกและแนวคิดส่วนรวมนิยม	 (Collectivism)	 แต่ชาวไร่

ชาวนาในชนบทที่ท�าการเกษตรขนาดเล็กกลับปฏิเสธความทันสมัยเหล่านั้น	ท�าให้ชาวไร่ชาวนาเหล่านั้น 

ถูกมองเป็นพวกอนุรักษ์ที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีประสิทธิภาพ	 แต่แท้จริงแล้วชาวไร่ชาวนารายย่อยเหล่านั้นมี

ความเสี่ยงเม่ือต้องเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือรูปแบบการผลิต	จึงจ�าเป็นต้องปกป้องตนเองจากความทัน

สมัยเหล่านั้น	รวมท้ังจากชนชั้นน�าในท้องถิ่นที่มีก�าลังในการเปลี่ยนแปลงมากกว่า97 

95	Derek	Hall.	 “The	 Political	 Ecology	 of	 International	Agri-Food	 Systems,”	 in	 Tom	Perreault	&	 other. 

Op.cit. pp.	407-408.
96	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์. อ้างแล้ว.	น.	162,	169-170.;	Leah	Horowitz.	Op.cit. p.	240.	
97	Paul	Robbins.	Op.cit. pp.	59-63.	
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การศกึษาเกีย่วกบัชาวไร่ชาวนาจงึค่อนข้างเป็นรากฐานก่อเกดินเิวศวทิยาการเมอืงในแง่ทีว่่า	เป็นการ

อธิบายเพ่ือให้ชาวไร่ชาวนาพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นพวกก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและยังเสนอแง่มุม 

ความร่วมแรงร่วมใจของชาวไร่ชาวนาและความอดทนอดกลั้นในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเขาเหล่าน้ัน	

ในลาตินอเมริกาได้มีการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในเชิงกระบวนการสังคมประวัติศาสตร์	 โดยการ

เคล่ือนไหวทางสังคมจะเป็นการเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาหรือวางกรอบการวิเคราะห์ส�าหรับการพัฒนา98 

ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐ	ประชาชน	และคนกลุ่มน้อยในบริบทนานาประเทศที่น�าเสนอ

ไปนั้น	ได้ท�าให้เกิดผลกระทบและการรับมือกับปัญหานั้นอย่างไม่แตกต่างกันมากนัก	แต่อาจพบเห็นได้ยาก

ส�าหรับการลดช่องว่างที่ไม่เท่าเทียมโดยพิจารณาแนวทางของนิเวศวิทยาการเมือง	เพราะการเคลื่อนไหวทาง

สังคมและงานวิชาการเหล่าน้ันอาจมีลักษณะเรียกร้อง	 สร้างข้อเสนอ	 และกดดันเพ่ือให้รัฐต้องปฏิบัติตาม	

สอดคล้องกับที่อัลโลอา	(Ulloa)	กล่าวว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมของประชาชนแถบลาตินอเมริกาเป็นไปเพื่อ

เสนอทางเลอืกในการพฒันา	ขณะทีน่เิวศวิทยาการเมอืงและยตุธิรรมสิง่แวดล้อมจะวเิคราะห์ไปถงึสาเหตแุละ

ผลกระทบของความไม่เท่าเทียมทางสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่กว้างไปถึงกระบวนการเชิงโครงสร้าง	วสิยัทศัน์

เกีย่วกบัทรพัยากรโดยทีค่�านงึถงึภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	พลวตัอ�านาจ	การควบคุม	กระบวนการตัดสนิใจเก่ียวกับ	

การใช้ทรัพยากร99	และที่ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์เสนอว่าการแก้ไขจะต้องมีการท�าลายระบบที่ครอบง�า	มีการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างและจติส�านกึทางการเมอืง100	แนวทางทีป่รชีา	เป่ียมพงศ์สานต์เสนอมาน้ี	ถือว่ามีความ

สอดคล้องกับหลักการบริหารปกครอง	 (Governance)	 ที่จะน�าเสนอในเน้ือหาส่วนต่อไปในเรื่องของการ 

บริหารปกครองเพื่อการพัฒนาที่สมดุล

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องที่ 14.2.1

98	Paul	Robbins.	Ibid;	Astrid	Ulloa.	Op.cit.	p.	321.	
99	Astrid	Ulloa. Ibid. 
100	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว.	น.	162.	
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เรื่องที่ 14.2.2  การบริหารปกครองเพื่อการพัฒนาที่สมดุล

การบริหารปกครอง	 (Governance)	 เปลี่ยนมาจากค�าว่าการปกครอง	 (Government)	 ในความ

สัมพันธ์เชิงนโยบายสาธารณะและการจัดการส่ิงแวดล้อมนั้น	ค�าว่าการบริหารปกครองจะสะท้อนให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะเดิมของอ�านาจรัฐในทางเศรษฐกิจ	 สังคม	และการเมือง	 รวมไปถึงการยอมรับถึงการ

เปลี่ยนผ่านเชิงอ�านาจจากรวมศูนย์ไปสู่การมีขั้วอ�านาจหลายขั้วและลดบทบาทของรัฐบางด้านในนโยบาย

สาธารณะ	 การบริหารปกครองยังรวมถึงการเติบโตมากขึ้นของการมีส่วนร่วมและกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ไม่ใช่ 

ตัวแสดงของรัฐในพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้น	 การบริหารปกครองเพื่อความสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

สิ่งแวดล้อมนั้นค�านึงถึงโครงสร้างองค์กร	การด�าเนินการเชิงสถาบัน	 กระบวนการตัดสินใจ	 และการปฏิบัติ

โดยผ่านการใช้และการจัดการทรัพยากรซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแสดงที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ101 

ตามหลกัการบรหิารปกครองแล้ว	ในปัจจบัุนรฐับาลหลายประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม	

และพยายามท�าให้รวมการมีส่วนร่วมจากประชาชนและภาคสาธารณะในการจัดท�านโยบาย	การมีส่วนร่วม

ยังเป็นกระแสหลักหนึ่งในวาระ	 21	 ของการประชุมระดับโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา	 (1992	UN	

Conference	on	Environment	and	Development)	และถอืเป็นแนวคดิทีเ่ป็นศนูย์กลางของการพัฒนา102

แนวโน้มดังกล่าว	มีความเหมาะสมกับการบริหารปกครองตามลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็น	“นิเวศวิทยา”	ในนิเวศวิทยาการเมือง	ดังที่คราฟท์ได้กล่าวว่า	ความรู้ในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกต่อไปแต่ประชาชนทั่วไป	 ผู้ก�าหนดนโยบาย	 รวมถึงกลุ่มผล

ประโยชน์อื่นได้เข้ามาใช้ความรู้เหล่านี้และยังต้องยกระดับคุณค่าและศีลธรรมทางส่ิงแวดล้อม103	สอดคล้อง

กับปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์กล่าวว่าการเคล่ือนไหวทางสิ่งแวดล้อมต้องอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าการเมืองสีเขียว	

(Green	 politics)	 คือเปิดโอกาสและท�าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบายและ

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด	นอกเหนือจากนักวิชาการ	 ข้าราชการ	นักการเมืองหรือชนชั้นน�าใน

สังคม	 เพราะการตัดสินใจและด�าเนินนโยบายจะต้องเป็นอิสระและเปิดเผยมากขึ้น	 นิเวศวิทยาการเมือง 

อาจเป็นแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานในการตัดสินใจทางนโยบายของผู้มีอ�านาจที่จะต้องค�านึงถึงความยั่งยืน

และเสียงเรียกร้องจากประชาชน104 

101	Jessica	Budds	&	Leonith	Hinojosa.	(2012).	“Restructuring	and	Rescaling	Water	Governance	in	Mining	

Contexts:	The	Co-production	of	Waterscapes	in	Peru”	1	Water	Alternatives.	pp.	119,	121.
102	 David	 Demeritt.	 “The	 Promise	 of	 Participation	 in	 Science	 and	 Political	 Ecology”	 in	 Tom 

Perreault	&	other. Op.cit. p.	225.
103	Michael	E.Kraft.	Op.cit. pp.	6-9.
104	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์. อ้างแล้ว.	น.	32–35,	223.
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ตัวอย่างการเคลื่อนไหวหนึ่งของการบริหารปกครองเพื่อการพัฒนาที่สมดุลนั้นมีกรณีไต้หวันช่วงยุค	

1970	ที่การจัดการอุทยานบนพื้นที่สูงมักไม่ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาร่วมจัดการ	ชาวเมืองต่างเห็น

ว่าสิทธิในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินของตนนั้นถูกจ�ากัด	ท�าให้เกิดการประท้วงจากกลุ่มชนกลุ่มน้อย	จนกระทั่ง

มีการปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศในช่วงยุค	1990	ส่งผลให้ช่วง	ค.ศ.	 2000	พรรคการเมืองที่มีอิทธิพล

ขณะน้ันก็ได้ผลักดันการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับกลุ่มชนกลุ่มน้อย105	 ตัวอย่างการสร้างสมดุลของรัฐนี้	

ถอืว่าไม่ได้เกดิจากการให้ความส�าคญัของรฐั	หากแต่ประชาชนได้ลกุขึน้มาเรยีกร้องถงึการบรหิารปกครองทีด่	ี

และพรรคการเมืองก็ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การเคลื่อนไหวของประชาชนด�าเนินไปต่อได้

ในบริบทโลก	ตัวอย่างส�าคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อพยายามให้เกิดการบริหารปกครองที่น�าไปสู่

การพัฒนาที่มีความสมดุลอาจเป็นการก่อตั้งพรรคกรีนของเยอรมนีในช่วง	 ค.ศ.	 1977-1980	 เป็นการ

เคลื่อนไหวเชิงปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองของโลก	 เพราะลักษณะของพรรคกรีนจะ

อาศัยการเชื่อมโยงกันโดยไม่มีส่วนใดในโครงสร้างพรรคที่ส�าคัญกว่ากัน	มักมีการจัดองค์กรเป็นแบบ 

ใยแมงมุมและลดชั้นการบังคับบัญชาต�าแหน่งต่าง	ๆ	ในพรรคจะถูกถ่วงดุลเพื่อไม่ให้มีอ�านาจเหนือประชาชน	

พรรคกรีนในแบบเดิมท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงประชาชนเท่าน้ันและไม่ได้ต้องการแสวงหาอ�านาจในทาง 

การเมือง	แต่การยึดอุดมการณ์	ไม่ประนีประนอมและร่วมมือกับพรรคอ่ืนของพรรคกรีนในเยอรมนีน้ันท�าให้

พรรคประสบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงอ�านาจรัฐและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้	

การท�างานของพรรคจึงขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถเป็นที่แสดงออกซึ่งความต้องการของผลประโยชน์

ประชาชนในนามของพรรคกรีนได้	 จึงต้องมีการปรับมุมมองว่าอ�านาจรัฐเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงสังคม	พรรคกรีนจึงต้องยอมรับการเมืองในแบบท่ีเป็นอยู่และจ�าใจลดทอนอุดมการณ์บางอย่าง

เพราะจะไม่สามารถสร้างการเปลีย่นแปลงใดได้เลย	หากนโยบายพรรคกรนียังมุ่งการเปลีย่นแปลงแบบถอนราก

ถอนโคนซึ่งค่อนข้างยากที่จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง	 หรือผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจอ่ืน106

การด�าเนินงานของพรรคกรีนนั้น	 ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อสู ้เพื่อการบริหารปกครองเพื่อน�าไปสู ่

การพัฒนาที่สมดุลได้	แต่ก็ถือเป็นการต่อสู้กันในเชิงอ�านาจที่ยังไม่ใช่การบริหารปกครองในความหมายที่ได้

น�าเสนอไปในตอนต้นมากนัก

การพัฒนาที่สมดุล	ยังอาจสรุปได้ดังที่ดิเมอริทท์	 (Demeritt)	 เสนอไว้เก่ียวกับหลักการของการมี

ส่วนร่วมที่เป็นหลักการส�าคัญของระบอบประชาธิปไตย	กล่าวว่าคณะกรรมการว่าด้วยมลพิษทางสิ่งแวดล้อม	

(The	Royal	Commission	on	Environmental	Pollution)	ได้น�าหลักการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้และเห็นว่า

ภาคส่วนต่าง	ๆ	ควรได้เข้ามาในกระแสของการจดัการส่ิงแวดล้อมและควรได้รบัการยอมรบัสทิธใินการตดัสนิใจ

ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจ	ยกตัวอย่างสภาวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา	 (US	Academy	 of	 Science)	ที่กล่าวถึง

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นการท�าให้วิทยาศาสตร์นั้นมีความถูกต้อง	 เพราะท�าให้ม ี

ผู้รู ้ท่ีหลากหลาย	 ยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตร์และนโยบายที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์	 (Getting	 the 

 

105	Ting-jieh	Wang.	“Green	Governmentality,”	in	Raymond	L.	Bryant.	Op.cit. pp.	326-328.	
106	นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	39,	80-82.
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science	 right)	 ยังมีตัวอย่างให้เห็นอีกว่าสมาชิกในสังคมสามารถเป็นแหล่งข้อมูลหลักของข้อมูลเชิง

วิทยาศาสตร์ที่สามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางนโยบายได้	 ดังในยุโรปและอเมริกาท่ีมีการสร้าง 

นกัสิง่แวดล้อมสมคัรเล่นขึน้มาในการวดัจ�านวนสตัว์ป่าผ่านโครงการร่วมนับนกในสวนใหญ่	(Great	Backyard	

Bird	Count)107 

แนวคิดหนึ่งที่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกับนิเวศวิทยานิยมการเมืองและการบริหารปกครอง

เพือ่สมดลุ	คอื	การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เป็นแนวคิดส�าหรบัฟากการต่อสู้สเีขยีวเพือ่เป็นกลยทุธ์ในการผ่อนคลาย

ท่าทีแข็งกร้าวในการเคลื่อนไหวของฝ่ายตนเองลง	 แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนก็เป็นแนวคิดที่นักวิชาการบางท่าน

เห็นว่าเป็นความไร้สาระทางการเมือง	(Political	fudge)	เพราะเป็นแนวคิดที่พยายามเชื่อมโยง	2	แนวทางที่

เข้ากันไม่ได้อย่างการมองมนษุย์เป็นศนูย์กลาง	(Anthropocentric)	กับสิง่มีชวีติเป็นศูนย์กลาง	(Biocentric)	

และกล่าวว่า	หากจะท�าให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศแล้วนั้น	ความมุ่งหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะเป็นไป

ไม่ได้	อย่างไรกด็	ีนกัเคลือ่นไหวสเีขยีวร่วมสมยั	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเยอรมนี	ได้รบัเอาแนวทางการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนมาใช้ในการขับเคล่ือน	โดยเน้นเรื่องความยุติธรรมทางสังคม	ความเท่าเทียมและประชาธิปไตย108 

ตัวอย่างหน่ึงของการน�าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อการบริหารปกครองเพ่ือการพัฒนาที่

สมดุล	ดังกรณีการเคล่ือนไหวทางสังคมของประชาชนในแถบลาตินอเมริกา	จากการต้องตกเป็นประเทศใต้

อาณานิคมอย่างยาวนานและถูกยึดดินแดนของตนไปนั้น	หลังจากถูกปลดปล่อยเป็นอิสระจากเวลากว่า	500	

ปี	ประชาชนเหล่านัน้กป็ระสบปัญหากบัการรือ้คนืประวตัศิาสตร์และภมูปัิญญาในการจดัการทรพัยากรภายใต้

อัตลักษณ์เดิมของตน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม

ของบางประเทศแถบลาตนิอเมริกาให้เปิดประสบการณ์ใหม่เกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ของมนษุย์และจนิตนาการ

เชิงสังคมเพื่อความยั่งยืน	 การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ท�าให้เกิดสิทธิทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของ

การเมอืงซึง่ถอืเป็นแนวโน้มใหม่ของการพฒันา	คอื	การสร้างโลกและชวีติทีย่ัง่ยนืผ่านรากฐานวฒันธรรม	การ

สร้างความรู้ความเข้าใจ	สร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์109 

จากข้อค้นพบในงานของโปโต-กอนคาล์วีส์	และเลฟ	น้ันท�าให้เห็นได้ว่าการบริหารปกครองเพื่อการ

พัฒนาที่สมดุลในคติของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นยึดโยงกับชุมชนหรือคนในพื้นที่เป็นหลัก	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ร็อบบินส์	กล่าวว่าตามทฤษฎีทรัพย์สินส่วนรวมน้ันมองว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายนั้นโดยธรรมชาติแล้ว

จะต้องถูกจัดการร่วมกันถือเป็นทรัพย์สินของส่วนรวม	การจัดการทรัพยากรเหล่านี้โดยชุมชนท้องถิ่นนั้น 

น่าจะมคีวามย่ังยืนมากกว่าเพราะโครงสร้างและองค์ความรูท้ีมี่อยู่ในท้องถ่ินน้ันเหมาะสม	ชมุชน	เป็นตวัแสดง

หนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารปกครองเพื่อการพัฒนาที่สมดุล	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริบทของการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สมาชิกชุมชนเป็นผู้เข้าร่วมในสถาบันที่จัดการเก่ียวกับ 

สิ่งแวดล้อม	มีการประเมินเชิงประยุกต์เพื่อก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาโดยมีชุมชนเป็นฐาน	และแนวคิดแบบนี้ 

 

 
107	David	Demeritt.	Op.cit. pp.	225,	230.	
108 Neil	Carter.	(2007).	The Politics of the Environment	(2nd	ed.).	NewYork,	NY:	Cambridge.	p.	216.
109	Carlos	Walter	Porto-Goncalves	&	Enrique	Leff.	Op.cit. 
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14-40 การวิเคราะห์การเมือง

ถือว่าได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงยุค	1970	และ	1980	ในฐานะที่เป็นปฏิบัติการและระบบกฎเกณฑ์ที่

ดี110 

เช่นเดียวกันกับ	ไรฮอยและเมกัวรันยาง	(Rihoy	&	Maguranyang)	ที่เห็นด้วยว่าการยอมรับและ

ยินดีให้จัดการทรัพย์สินส่วนรวมโดยชุมชนนั้นจะน�าไปสู่ความย่ังยืนและตอบโจทย์การบริหารปกครองด้วย	

โดยกล่าวว่าการยอมรับและรับรองการมีอยู่ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	มีความ

สอดคล้องกันกับหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฐานชุมชน	 หรือที่เรียกว่า	 CBNRM	 (Community	

Based	Natural	Resource	Management)	ซ่ึงจะท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	เพราะชุมชนจะใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของตนและชุมชน	ขณะที่ระบบนิเวศก็ยังคงอยู่เพราะประชาชนในชุมชน

ก็ช่วยดูแลทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมไปด้วย	หากขาดการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วน

จัดการปล่อยให้เป็นสิทธิของปัจเจกชนเพียงคนใดคนหน่ึง	 ก็อาจจะท�าให้ชนชั้นน�าในสังคมใช้อ�านาจหรือ

อิทธิพลในทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจเข้าครอบครองทรัพยากร	ก�าหนดกฎเกณฑ์	และระเบียบในการใช้

ทรัพยากรใหม่	และชุมชนหรือคนกลุ่มน้อยน้ันก็จะหมดบทบาทและไร้ที่ท�ากิน111 

อาจกล่าวได้ว่า	 การบริหารปกครองเพ่ือการพัฒนาที่สมดุลนั้นมีองค์ประกอบส�าคัญ	 3	 ประการ	

ประการแรก	 คือ	 การยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารและนโยบายสาธารณะ ประการที่สอง	 คือ	 การ

วิเคราะห์และน�าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาไว้ในกระบวนการบริหารจัดการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จดัการทรพัยากรในพืน้ทีค่วรให้บทบาทคนในพ้ืนท่ีหรอืชุมชนให้มากทีส่ดุ	ประการสดุท้าย	คือ	การยึดเป้าหมาย

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	ที่แม้จะมีผู้กล่าวว่าเป็นความไร้สาระทางการเมืองและไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะพัฒนา

ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน	แต่การมุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนตามเป้าหมาย

ของนิเวศวิทยาการเมืองนั้นอาจไม่มีทางส�าเร็จ	 การวางเป้าหมายไว้ที่ความย่ังยืนจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบค่อยเป็นค่อยไปได้

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องที่ 14.2.2

110	Paul	Robbins.	Op.cit. pp.	51-54;	85.	
111	Liz	Rihoy	&	Brian	Maguranyang.	“The	Politics	of	Community-Based	Natural	Resource	Management	 in	

Botswana,”	 in	Fred	Nelson.	 (editor).	 (2010). Community Rights, Conservation & Contested Land: The Politics of 

Natural Resource Governance in Africa.	Washington,	DC:	Bookcraft.
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14-41การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

เรื่องที่ 14.2.3  สถานการณ์ปัญหาข้ามพรมแดน

สถานการณ์ปัญหาในระดับโลกสามารถวิเคราะห์ผ่านมุมมองของนิเวศวิทยาการเมืองได้	2	ส่วน	

ส่วนแรก คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างตัวแสดงในเวทีโลก	 เป็นการมองถึงสภาพปัญหา

ในเชิงการเมือง	การบริหารจัดการต่อประเด็นปัญหา	ตัวแสดงและบทบาท	การรับมือกับปัญหาในระดับโลก	

ฯลฯ	ในส่วนของรูปแบบความร่วมมอืของนานาประเทศต่อสถานการณ์ปัญหาระดับโลกยังมีความเป็นการเมือง

หรือความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนา	ประเทศ

ร�่ารวยกับประเทศยากจน	ท่ามกลางกระแสทุนนิยม	ประเทศผู้มีเงินมากย่อมมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจใน

วาระระดับโลกด้วย	สอดคล้องกับปรีชา	เปียมพงศ์สานต์	ที่ว่านิเวศวิทยาการเมืองสนใจเรื่องความเหลื่อมล�้า

ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนา	ที่ประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขูดรีดจากประเทศก�าลัง

พัฒนา112 

ส่วนทีส่อง แนวทางแก้ไขปัญหาระดบัโลกยงัละเลยบรบิททางนเิวศวทิยา	ประเด็นปัญหาระดับโลก

ที่หลายประเทศได้ร่วมกันแก้ไขนั้น	ยังคงเป็นแนวทางเพื่อรับใช้ให้ทุนนิยมยังเดินต่อไปได้	เพราะใช้เป้าหมาย

ทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง	 การยินยอมให้ทุนไล่ล่าไม่ได้มีสาเหตุจากประเทศร�่ารวยเท่านั้น	หลายครั้งประเทศ

ก�าลงัพฒันากเ็ตม็ใจต่อข้อตกลงนัน้เพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ	แม้จะต้องประสบปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

กลุ่มประชาชนในประเทศ	หรือในระยะยาวผลกระทบจะย้อนมาให้โทษกับประชาชนในประเทศก็ตาม	 ทั้งที่

ผ่านมาประเทศก�าลังพัฒนาก็ได้เห็นตัวอย่างจากประเทศพัฒนาแล้ว	 ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างขาด

ความสมดุลได้ท�าให้เกิดมลภาวะและความเสียหาย113 

ส�าหรับปัญหาที่ส�าคัญระดับโลกในปัจจุบันที่จะน�าเสนอและวิเคราะห์เป็นกรณีตัวอย่างได้แก่	กรณี

ปัญหาโลกร้อน	และกรณีการค้าของเสยีอนัตรายข้ามแดน	โดยใช้กรอบนเิวศวทิยาการเมอืงอธบิายและวิพากษ์

ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง	และแนวทางจัดการกับปัญหานั้น

ปัญหาโลกร้อน
ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาหน่ึงที่ตั้งค�าถามอย่างจริงจังต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรม

ทางสังคม	และยงัเป็นประเดน็ร่วมท่ีเชือ่มโยงนักนิเวศวทิยาการเมอืงสู่การปฏบิตัแิละนโยบายได้	ปัญหาโลกร้อน

ในมิติของนเิวศวิทยาการเมอืงนีจ้�าต้องมองลึกไปถึงมิติทีเ่กี่ยวข้องอย่าง	เศรษฐศาสตรก์ารเมือง	การวเิคราะห์

เกี่ยวกับความถดถอยทางสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	และตัวแสดงทางการเมือง	อาจกล่าวได้ว่าภาวะโลกร้อนและ

นิเวศวิทยาการเมืองมีจุดร่วมทางประวัติศาสตร์เดียวกันในแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองต่อประเด็นเรื่อง 

 

112	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	อ้างแล้ว.	น.	30–31.	
113 เพิ่งอ้าง. 
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14-42 การวิเคราะห์การเมือง

ความเป็นอนัตรายและความอดอยาก	(Hazard	and	famine)	และยงัเน้นไปทีค่นกลุม่น้อยกบัความยตุธิรรม

ทางสังคมด้วย114

ในมุมมองของตัวแสดงในการจัดการปัญหาโลกร้อนและการรับมือของนานาประเทศ	ตัวอย่างกรณี

ปัญหาโลกร้อนกบัการแก้ปัญหาด้วยคาร์บอนเครดติ115	มีปัญหาเก่ียวกับเรือ่งความรบัผิดชอบต่อปัญหาโลกร้อน

ระหว่างประเทศทางเหนือและฝั่งใต้	ประเทศร�่ารวยกับยากจน	ภาคธุรกิจ	ปัจเจก	และรัฐบาล	โดยพิจารณา

ถึงปริมาณการใช้และการร้องเรียนที่ผ่านมา	ตามข้อมูลการเปรียบเทียบการปลดปล่อยมลพิษปี	 1991	 ใน

เอกสาร	“โลกร้อนในโลกที่ไม่เท่าเทียม”	 (Global	warming	in	unequal	world)	ที่กล่าวถึงการให้สิทธิใน

การปลดปล่อยมลพิษของประเทศยากจนเพื่อความมั่นคงพื้นฐานในชีวิตมนุษย์	ขณะที่ประเทศร�่ารวยได้รับ

สิทธิในการปลดปล่อยมลพิษเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรในการบริโภค	 หรือหากย้อนไปดูในอดีตประเทศฝั่ง

ยุโรปนั้นแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อการปลดปล่อยมลพิษมากกว่า	 ขณะที่ประเทศที่มีพลเมืองมาก

อย่างอินเดียและจีนกลับมีการแสดงความรับผิดชอบต่อการปลดปล่อยมลพิษน้อยมากเมื่อเทียบกับการ 

ปลดปล่อยจริงต่อหัวประชากรในปัจจุบันและท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต116 

ประเด็นเรื่องโลกร้อน	ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญกับประเด็นปัญหานี้	 เพราะหากปล่อย

ให้สภาพปัญหาเป็นเช่นนี้โดยไร้ทางป้องกัน	สภาพอากาศร้อนขึ้นที่เกิดจากการกระบวนการผลิตของมนุษย์

จะท�าให้เกิดภาวะน�้าท่วมพื้นที่ต�่าประมาณ	 9-88	 เซนติเมตรใน	ค.ศ.	 2100	 และส่งผลต่อผลผลิตทางการ

เกษตรและการย้ายถิ่นตามมา	 ใน	 ค.ศ.	 1992	 จึงเกิดการประชุมนานาชาติที่เรียกว่า	 “1992	 Rio	 Earth 

Summit”	เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันของทุกประเทศในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนอันเป็นตัวการของ

ปัญหาโลกร้อน	แต่การแก้ปัญหาโลกร้อนน้ีดูจะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างยาก	เพราะ

ข้อตกลงระหว่างประเทศโดยทั่วไปไม่มีลักษณะบังคับให้ทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม	ข้อตกลงบางข้อมีความ

ไม่ลงรอยกนัระหว่างประเทศทางฝ่ังเหนอืทีส่่วนใหญ่เป็นประเทศพฒันาแล้ว	กบัประเทศฝ่ังใต้ซึง่เป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนา	 เพราะประเทศพัฒนาแล้วจะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงที่จะต้องมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีและ 

การเงินไปยังประเทศก�าลังพัฒนา	ส่ิงที่จะท�าได้อาจเป็นความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย117 

114	Diana	 Liverman.	 “Reading	 Climate	 Change	 and	 Climate	 Governance	 as	 Political	 Ecologies,” 

in	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit.	pp.	306,	309.
115	คาร์บอนเครดิต	 เป็นเครื่องมือทางนโยบายสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่ง	มีต้นก�าเนิดจากพิธีสารเกียวโตที่มีข้อตกลงหลาย

ประการในการท�าความร่วมมอืของนานาประเทศต่อการลดก๊าซทีก่่อให้เกดิภาวะเรอืนกระจกอนัเป็นสาเหตขุองโลกร้อน	โดยกลุม่ประเทศ

พัฒนาแล้วจะไม่สามารถด�าเนินการ	 เช่น	 การอุตสาหกรรม	ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพ่ิมข้ึนได้อีกและยังมีพันธกรณีต้องด�าเนิน

การลดก๊าซเรือนกระจกอกีด้วย	แต่กลุม่ประเทศพฒันาแล้วนัน้สามารถท�าความร่วมมอืและให้การสนบัสนนุกบักลุม่ประเทศก�าลงัพฒันา	

ให้ประเทศก�าลงัพฒันานัน้ด�าเนนิกจิกรรมลดภาวะโลกร้อนแทนตนเองได้	ทีเ่รยีกว่า	 “กลไกการพัฒนาทีส่ะอาด”	Clean	Development	

Mechanism:	CDM	เช่น	การปลกูป่า	นัน้เท่ากบัว่าเป็นการซ้ือขายคาร์บอนท่ีเรยีกว่าคาร์บอนเครดติ	จงึไม่ได้ท�าให้เกดิการลดภาวะโลกร้อน

อย่างแท้จริง	 เพราะบางประเทศยังคงปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปโดยให้เงินสนับสนุนบางส่วนกับประเทศก�าลังพัฒนาในการท�า

กิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนแทน	
116 Diana	Liverman. Op.cit. 
117	Neil	Carter.	Op.cit. pp.	255-256.	
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14-43การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ภายใต้ความร่วมมือเพ่ือจัดการกับปัญหาโลกร้อน	มีตัวอย่างการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลด

โลกร้อนในโครงการกลไกพัฒนาเพื่อพลังงานสะอาด	(The	Clean	Development	Mechanism:	CDM)118 

ภายใต้พิธีสารเกียวโต	 (Kyoto	Protocol)	 เพื่อลดปัญหาโลกร้อน	นักลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วสามารถ

ปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต	ด้วยการลดการปล่อยก๊าซที่ก่อภาวะโลกร้อนในประเทศก�าลังพัฒนา	

ฮอนดูรัสเป็นประเทศที่มีความยากจนและเป็นประเทศเป้าหมายหนึ่งเพื่อท�าปฏิบัติการลดโลกร้อนผ่านตลาด

คาร์บอน	ฮอนดูรัสมีศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยโครงการไฟฟ้าพลังงานน�้า	(Hydroelectric	

project)	โดยเร่ิมเข้าร่วมโครงการใน	ค.ศ.	2005	แต่การท�าให้เป็นประเทศที่เป็นพื้นที่ในการลดก๊าซโลกร้อน

ของฮอนดูรัสน้ันไม่ง่ายนัก	 เพราะการบริหารราชการที่ไม่ต่อเนื่อง	 นโยบายรัฐบาลเองก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า

ให้ประโยชน์เฉพาะต่อชมุชนท้องถิน่	ขาดการกระจายและการเข้าถงึผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิน่	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งท้องถ่ินที่ยากจน119 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	มีการริเริ่มโครงการด้านเชื้อเพลิงการเกษตรที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญของแผน

บรรเทาผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน	มีการสนับสนุนต่าง	ๆ	เพื่อชดเชยการใช้และการผลิตปิโตรเลียมด้วย

แหล่งพลังงานหมุนเวียน	 แต่ท�าได้เพียงควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู ่แล้วในระบบอุตสาหกรรม

การเกษตรและการเปลี่ยนวัตถุดิบ	(Substance)	ซึ่งกิลลอน	(Gillon)	วิเคราะห์ว่าในแง่ของการเมืองเกี่ยวกับ

การบรรเทาปัญหาเรื่องโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น	 นิเวศวิทยาการเมืองเห็นว่ามี 

ข้อจ�ากัดในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ประกาศใช้โดยรัฐผู้มีอ�านาจและหน่วยงานด้านมันสมอง	(Think	

tank)	ระดับของการแก้ปัญหา	การสะสมของปัญหาที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนต้ังแต่แรก120 

การแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยวธิกีารทีก่ล่าวมาข้างต้นนอกจากจะมปัีญหาในเชงิการเมอืงและการบรหิาร

จัดการแล้ว	หากวิเคราะห์ในบริบทความเท่าเทียมต่อนิเวศวิทยาแล้วก็ยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกัน	ดังที่	

ร็อบบินส์กล่าวว่าในประเทศที่ยากจน	ใช้การแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ที่จ�ากัดในเชิงลึก	 ในโครงการที่โดดเด่นของสหประชาชาติอย่างโครงการลดมลพิษจากการ

ตดัไม้ท�าลายป่าและการเสือ่มโทรมของป่าในประเทศก�าลงัพฒันา	(Reducing	Emissions	from	Deforestation	

and	Forest	Degradation	in	Developing	Countries:	REDD)	ภายใต้โครงการนี้	ประเทศผู้ปลูกป่าและ

ผู้ผลิตผืนป่าจะได้รับการชดเชยส�าหรับการรักษาป่า	 แต่ความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าของการกักเก็บป่าไม้

ยืนต้นนั้นเอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรม121	 ที่ว่าไม่เป็นธรรมนั้นอาจกล่าวได้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ

ระบบนิเวศอยู่ดี	 เพราะการกักเก็บป่าไม้ของประเทศก�าลังพัฒนาแล้วแม้จะมีมากขึ้นแต่ก็มากพอกับจ�านวน

ของการปลดปล่อยมลพิษ	และไม่ได้ช่วยให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศแต่อย่างใด	

118	Peter	Newell	&	Adam	Bumpas.	Op.cit.	p.	60;	Carlos	Walter	Porto-Goncalves	&	Enrique	Leff.	Op.cit. 

p.	67.	
119 Ibid. 
120	Gillon.	(2010).	quoted	Paul	Robbins.	Op.cit.	p.	261.
121 Ibid.	p.	260.	
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14-44 การวิเคราะห์การเมือง

ต่อข้อสรุปข้างต้นท่ีว่าการปลูกป่าของประเทศก�าลังพัฒนาท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เท่าเทียม	 ร็อบบินส์

อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นเพราะว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	 ผู้บริโภคทั่วโลกยังคง

ซื้อสินค้านี้	นั่นไม่ได้หมายความว่าเราแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการบริโภคที่มีจิตส�านึก	เป็นการถูกครอบง�าด้วย

การชดเชยบริษัทห้างร้าน	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 และรัฐบาลท่ีควบคุมและก�าหนดสัดส่วนจริยธรรมในการ

บริโภค	 การแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นการส่งเสริมบทบาทของพลเมืองให้มีฐานะเป็นเพียงผู้บริโภค	 โดยกีดกัน

พลเมืองออกจากการท�าความเข้าใจหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการผลิตคาร์บอน	หรือแม้กระทั่งกีดกันออก

จากสถานที่ในการบรรเทาผลกระทบท่ีควรจะเกิดข้ึน	(เช่น	โครงการป่าไม้)	กรณีตลาดคาร์บอนมีการพยายาม

เชื่อมต่อผู้บริโภคในเมืองกับผู้ผลิตในชนบทและผู้อยู่อาศัยในป่า	แต่กลับตัดขาดกลุ่มคนเหล่าน้ีออกจากการ

เชื่อมต่อทางการเมือง122	กล่าวคือประชาชนผู้ผลิตและอาศัยในเขตป่าเป็นผู้ปฏิบัติตามกลไกที่รัฐท�าขึ้น	หรือ

เอกชนจ้างให้ท�า	หรือมีการใช้กลไกตลาด	แต่ประชาชนไม่ได้ร่วมออกแบบหรือตัดสินใจ	รวมทั้งไม่ได้ร่วมท�า

เพราะเหตุของส�านึกแห่งความเป็นพลเมือง

อย่างไรก็ดี	นิวเวลและบมัพสัได้ใช้นิเวศวิทยาการเมอืงศกึษาและอธิบายบรบิทปัญหาโลกร้อน	ท�าให้

ได้ข้อสงัเกตว่าประเดน็ปัญหาโลกร้อนเป็นเรือ่งทีช่่วยท�าให้เข้าใจได้ว่าบรบิทท้องถ่ินน้ันมีอิทธิพลต่อบรบิทโลก

อย่างไรและท�าให้ท้องถิ่นได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในระดับโลก	 รวมท้ังท�าให้เข้าใจด้วยว่าหน่วยงาน

และบรบิทท้องถิน่มอีทิธพิลต่อโครงสร้างทีส่งูกว่าท้องถิน่ได้อย่างไร	ซึง่การจบัไปทีป่ระเดน็ร่วมระหว่างพลวตั

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและนิเวศวิทยาระหว่างตัวแสดงและปัจจัยต่าง	ๆ	 ก็ช่วยท�าให้เกิดการอภิปราย

เกี่ยวกับประเด็นโลกร้อนได้หลากหลายยิ่งขึ้น123 

ปัญหาการค้าของเสียอันตรายข้ามแดน
บริบททางการเมืองและการบริหารของปัญหาการค้าของเสียอันตรายข้ามแดน	มีความไม่เท่าเทียม

ของการค้าและการเป็นแหล่งรบัของเสียอนัตรายระหว่างประเทศพฒันาแล้วประเทศก�าลงัพฒันา	ดงัคอสตากสิ

และคณะกล่าวว่า	การเพิม่มากขึน้ของปรมิาณสนิค้าด้านไอท	ีได้ท�าให้ของเสยีอนัตรายเพิม่มากขึน้ตามปรมิาณ

การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมากข้ึนในประเทศที่ร�่ารวย	 โดยรายได้ประชากรต่อหัวน้ันมี 

ความสัมพันธ์กันกับปริมาณของเสียอิเล็กทรอนิกส์	และประเทศก�าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนากลายเป็นตลาด

ในการรีไซเคิลของเสียอันตรายในรูปแบบของการค้าระหว่างประเทศแบบผิดกฎหมายด้วย124	การค้าระหว่าง

ประเทศเช่นนี้ยังมีแนวโน้มที่ประเทศก�าลังพัฒนาจะถูกเอาเปรียบจากบริษัทข้ามชาติอีกด้วย125 

ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย	 เพราะมีความพร้อม

ทางการเงิน	 เทคโนโลยี	 และบุคลากรที่มีความรู้มากกว่าประเทศก�าลังพัฒนา	 การจัดการของเสียอันตราย 

 

122 Ibid. p.	262.	
123 Peter	Newell	&	Adam	Bumpas. Op.cit.	p.	60.
124	Vasilis	Kostakis	&	other.	(2016).	“Towards	a	Political	Ecology	of	the	Digital	Economy:	Socio-Environ-

mental	Implications	of	Two	Competing	Value	Models” Environmental Innovation and Societal Transitions.	n.p.
125 นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	63.	
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ภายในประเทศที่ร�่ารวยจึงมีแนวโน้มเกิดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า	 แต่ส�าหรับ

ประเทศก�าลังพัฒนาที่มีผู้ประกอบธุรกิจรับสินค้าท่ีเป็นของเสียอันตรายมาด�าเนินการในรูปของการรีไซเคิล

มีแนวโน้มได้รับผลเสียมากกว่าเพราะขาดทั้งงบประมาณ	บุคลากร	 เทคโนโลยีที่ล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการ

จัดการของเสียอันตรายให้ถูกหลักการ	 ดังลิปแมน	 (Lipman)	 เสนอกรณีคนงานในประเทศไนจีเรียที่ได้ไป

จัดเก็บของเสียอันตรายที่ขนส่งมาจากประเทศอิตาลี	แต่ของเสียเหล่านั้นรั่วไหลออกมาเป็นจ�านวนมากโดย

ขาดการป้องกันที่เหมาะสมเพียงพอ	คนงานจึงได้รับผลกระทบจากพิษของเสียอันตรายน้ันถึงขั้นบางคนเป็น

อัมพาต	ถึงแม้ภายหลังได้มีการก�าจัดของเสียอันตรายน้ันออกไปแล้วก็ยังมีการปนเปื้อนสารพิษอยู่	จนพื้นที่

นั้นถูกปนเปื้อนและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้	รัฐบาลต้องประกาศให้พื้นที่น้ันและบริเวณโดยรอบ	500	เมตร

เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยทั้งพ้ืนดินและน�้าใต้ดิน126 

กรณดีงักล่าวนัน้	 เป็นการพยายามผลกัภาระโดยประเทศพฒันาแล้วทีมี่ประสบการณ์และองค์ความรู ้

มาก่อน	ดังที่	 ลิปแมน	 ได้กล่าวว่าประเทศพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ร�่ารวยรู้ดีถึงสภาพอันตรายและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น	 รวมถึงรับรู้ถึงความเสี่ยงหากต้องเก็บของเสียอันตรายจึงต้องผลักดันของเสียเหล่าน้ัน

ออกนอกประเทศของตน	โดยประเทศก�าลงัพฒันาเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายปลายทางทีจ่ะรบัขยะอันตราย	เม่ือเทยีบ

กับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่จะต้องจัดการกับของเสียภายในประเทศของตนกับค่าขนส่งไปยังประเทศก�าลัง

พัฒนาในรูปของสินค้ามือสองนั้น	 ก็นับว่าอย่างหลังมีความคุ้มค่าและปลอดภัยกว่ามาก127	 เช่นเดียวกับ 

อัลเบอส์	 (Albers)	 ที่กล่าวว่าส�าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการส่งของเสียอันตรายไปก�าจัดที่ประเทศ

ก�าลังพัฒนามีต้นทุนที่ถูกกว่ามาก	เหตุหน่ึงเพราะค่าแรงราคาถูกกว่า128 

การผลักดันของเสียอันตรายออกนอกประเทศของประเทศพัฒนาแล้วในระยะหลังได้พยายาม

บิดเบือนและท�าให้เป็นไปในรูปแบบของการค้า	 ใช้เหตุผลทางเศรษฐกิจเข้ามาเพ่ือผลักดันของเสียอันตราย

ออกนอกประเทศ	ดังที่	 สุจิตรา	 วาสนาด�ารงดี	 ได้ท�าการศึกษาประเด็นข้อตกลงการค้าเสรี	 (Free	 Trade	

Agreement)	 ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น	 กรณีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น	 (Japan-

Thailand	Economic	 Partnership	Agreement:	 JTEPA)	 โดยเห็นว่า	 JTEPA	 น้ันมีข้อขัดแย้งกันกับ 

ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายที่เรียกสั้น	ๆ	ว่าบาเซลคอนเวนชัน	(Basel	

Convention)	 เพราะ	JTEPA	อาจเปิดโอกาสให้เกิดการส่งเสริมน�าเข้าของเสียอันตรายจากญี่ปุ่นในรูปของ

สนิค้ามอืสอง	ขณะทีบ่าเซลคอนเวนชนั	มเีป้าหมายเพือ่ลดการเคลือ่นย้ายของเสยีอันตรายและก�าจดัทีป่ระเทศ

ต้นก�าเนิดมากกว่าที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายเพราะเกิดความเสี่ยงของการปนเปื้อนระหว่างขนส่งมากกว่า	 

 

ประเทศไทยเองเป็นประเทศก�าลงัพัฒนาและยงัไม่มคีวามพร้อมด้านการบังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการจดัการ

126	Zada	Lipman,	“Trade	in	Hazardous	Waste:	Environmental	Justice	Versus	Economic	Growth”	Retrieved	

February	22,	2014,	from	http://ban.org/library/lipman.html.		
127 Ibid. 
128	Jan	Albers.	(2015).	Responsibility and Liability in the Context of Transboundary Movement of Hazardous 

Wastes by Sea.	Verlag	Berlin	Heidelberg:	Springer.	pp.	25,	27-28.	
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ของเสยีอนัตรายทีดี่พอ129	อลัเบอส์กมี็ข้อค้นพบและข้อคดิเหน็ทีส่อดคล้องกนัว่าการขนส่งของเสยีอันตรายนัน้	

ปัญหาอย่างหนึ่งคือการปนของเสียอันตรายไปกับสินค้าอื่น	 หรือท�าให้ของเสียนั้นเป็นสินค้ามือสอง	 แต่การ

ค้าของเสียอันตรายข้ามแดนก็อาจไม่เกิดขึ้นหากไม่มีความต้องการจากประเทศก�าลังพัฒนา	 เพราะประเทศ

ก�าลังพัฒนาต้องการวัตถุดิบราคาถูกอย่างของเสียอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�ามาคัดแยกและเข้าสู่กระบวนการ

รีไซเคิลเป็นสินค้าใหม่130

ข้อสรุปของอัลเบอส์แสดงให้ถึงตรรกะบางประการของการค้าของเสียอันตรายข้ามแดนว่าที่เกิดขึ้น

ได้น้ัน	 เพราะมีการสมประโยชน์ด้วยกันทั้ง	 2	 ฝ่าย	 แม้จะเป็นผลประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมในมุมมองของ

นิเวศวิทยาการเมืองก็ตาม	 เพราะมีข้อค้นพบว่าเบื้องหลังหนึ่งของความพยายามในการผลักดันของเสีย

อันตรายออกนอกประเทศของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา	 เกาหลีใต้	 หรือญี่ปุ่นคือปัญหาขยะที่

มากเกินกว่าจะจัดการได้	ประเทศญ่ีปุ่นที่มีแผนในการจัดการขยะทั้งการลด	รีไซเคิล	และน�ากลับมาใช้ใหม่	

แต่ขยะก็ยังคงมากขึ้นอยู่ดี	ประกอบกับในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีสถานที่ก�าจัดขยะเหลืออยู่อีกแล้ว	เนื่องจาก

ภูมิประเทศเป็นเกาะ	 และปัญหาสารพิษจากเตาเผาขยะก็มากจนกระทบต่อสุขภาพของคนญี่ปุ่นในวงกว้าง	

ท�าให้ญี่ปุ่นต้องท�าแผนในการผลักดันของเสียออกนอกประเทศ	 และประเทศก�าลังพัฒนาก็เป็นประเทศ 

เป้าหมายที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มแข็งจึงง่ายแก่การส่งสินค้า

มือสองเพื่อการรีไซเคิล	 ในปี	 2006	ญี่ปุ่นได้ประกาศที่จะส่งของเสียอันตรายออกนอกประเทศอย่างถูก

กฎหมาย131 

ปัญหาการค้าของเสียอันตรายข้ามแดนในส่วนของบริบทนิเวศวิทยา	แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบใน

เชิงการใช้พลังงานและระหว่างการเคลื่อนย้ายยังอาจเกิดมลพิษจากความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือปนเปื้อน

ระหว่างขนส่ง	 ทั้งที่ตามหลักการการจัดการกับของเสียอันตรายควรมีการจัดการที่ประเทศต้นทาง	 ดังที ่

นพนันท์	 อนุรัตน์	 กล่าวว่า	 การค้าระหว่างประเทศมีลักษณะที่ขัดแย้งกับแนวคิดแบบนิเวศวิทยาการเมือง	

เพราะเหตุผลด้านระบบนเิวศวทิยาทีว่า่การคา้ระหวา่งประเทศท�าให้เกิดการขนส่งท�าให้สิน้เปลอืงพลังงานและ

ท�าให้เกิดมลภาวะ132	 และเมื่อของเสียอันตรายเหล่าน้ันไปถึงยังประเทศปลายทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่ขาดเทคโนโลยี	 องค์ความรู้	 บุคลากร	 และการบังคับใช้กฎหมายย่อมท�าให้การจัดการต่อของ

เสียอันตรายนั้นมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเองและประชาชนในประเทศนั้น	 สอดคล้องกับ	คอสตากิสและ

คณะ	กล่าวว่าผลกระทบจากการค้าของเสียอันตรายในชนบทของประเทศผู้รับหรือประเทศก�าลังพัฒนาเหล่า

นีแ้น่นอนว่าเป็นผลกระทบทางสงัคมสิง่แวดล้อมอนัเกิดจากกระบวนการรไีซเคิลทีไ่ม่ถูกหลกัการและยังท�าให้

เกิดการสัมผัสโดยตรงกับคนงาน	เพราะปราศจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกัน133 

129	สุจิตรา	วาสนาด�ารงดี.	(2550).	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและ

การกำาจัดของเสียอันตรายข้ามแดน: บทวิเคราะห์ด้านการเจรจาด้านการค้าและการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:	 ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย.
130 Jan	Albers. Op.cit. pp.	25,	27-28.	
131	สุจิตรา	วาสนาด�ารงดี.	อ้างแล้ว.	น.	36-40.	
132	นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว.	น.	63.	
133 Vasilis	Kostakis	&	other.	Op.cit. p.	87.
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การค้าของเสียอันตรายข้ามแดน	 แม้นานาประเทศได้มีความพยายามจัดท�าข้อตกลงป้องกันการ

เคลื่อนย้ายของเสียอันตราย	แต่ข้อตกลงทางการค้ากลับมีอิทธิพลมากกว่าต่อการตัดสินใจในวาระระดับโลก

เสมอ	กรณีเช่นเดียวกันใน	ค.ศ.	1998	ประเทศแคนาดาได้เคยเสียค่าปรับจ�านวน	20,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ	

เพราะได้ห้ามบริษัทของอเมริกาไม่ให้ส่งออกของเสียอันตรายออกนอกประเทศแคนาดา	เพราะแคนาดาเป็น

ประเทศภาคีของบาเซลคอนเวนชัน	แต่ทว่าการอ้างข้อตกลงทางการค้าของบริษัทอเมริกากลับเป็นผลและได้

รับน�้าหนักมากกว่า	 นั่นเท่ากับว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งที่ได้รับความส�าคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบ

กับเงิน134	 กรณีแคนาดากับสหรัฐอเมริกานั้นแสดงให้เห็นถึงประเด็นผลกระทบทางนิเวศวิทยาอยู่ในความ

ส�าคัญล�าดับรองเม่ือเทียบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

ปัญหาของเสียอันตรายข้ามพรมแดน	ยังพบกรณีการปล่อยทิ้งลงในทะเลเพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยและ

พื้นที่ทะเลห่างไกลซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมปราศจากการควบคุมและสอดส่องจากการลักลอบทิ้ง	ยากที่

จะระบไุด้ว่าของเสียน้ันใครเป็นผู้น�ามาทิง้ไว้	รวมทัง้ยังสามารถหลกีเลีย่งจากเงือ้มมอืของกฎหมายได้ง่ายดาย

ด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อก�าเนิดของเสียอันตราย	 เจ้าของเรือ	 หรือผู้ท�าหน้าที่ขนส่งน้ันไม่ได้มีแรงจูงใจ

ทางเศรษฐกิจอยู่แล้วที่จะขนส่งอย่างถูกต้องเหมาะสม	และในระยะหลังมานี้	 ทั่วโลกต่างมีข้อก�าหนดท่ี

เคร่งครัดมากขึ้นในการจัดการกับของเสียอันตราย	ท�าให้การจัดการของเสียอันตรายยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูง	รวมทั้ง

สถานที่จัดการก็หายากเพราะไม่มีใครต้องการให้มาอยู่ในพื้นที่ของตน	 เรียกว่า	 “Not	 In	My	Backyard	

syndrome”	 (NIMBY)135	ยิ่งเพ่ิมค่าใช้จ่ายและความยากล�าบากในการจัดการของเสียอันตรายมากขึ้น	ซึ่ง

แสดงให้เห็นปริมาณที่สวนทางกันระหว่างปริมาณของเสียอันตรายหรือของเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากขึ้น	แต่

ศักยภาพในการจัดการกับของเสียเหล่าน้ันกลับลดลง136

จากกรณีของปัญหาโลกร้อน	และปัญหาการค้าของเสียอันตรายข้ามแดน	ในมุมมองของนิเวศวิทยา

การเมืองนั้นอาจกล่าวได้ว่าทั้ง	 2	 กรณีแสดงให้เห็นถึงความพยายามช่วงชิงเพื่อจะได้มีทรัพยากรและได้อยู่

ในสภาพแวดล้อมที่ดีของนานาประเทศ	 โดยประเทศก�าลังพัฒนามีการก้าวตามรอยความผิดพลาดของ

ประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออาทรต่อนิเวศวิทยา	 ขณะที่

ปัญหาโลกร้อนก็ได้มีการถกเถียงถึงความรับผิดชอบระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนาเช่น

กันถึงจ�านวนที่จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาน้ี	 และได้มีการรับมือกับปัญหาที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยลดทอน

ระดับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและไม่ได้ช่วยยกระดับจิตส�านึกทางสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของนิเวศวิทยา

การเมือง	

134	สุจิตรา	วาสนาด�ารงดี.	อ้างแล้ว. 
135 เป็นส�านวนที่แปลได้ตรงตัวว่า	 “ตรงไหนก็ได้ท่ีไม่ใช่สวนหลังบ้านฉัน”	หมายถึง	การแสดงออกของคนหรือกลุ่มบุคคล

ที่ไม่ต้องการให้สิ่งที่จะเป็นอันตรายหรือไม่น่าพึงประสงค์มาอยู่ในชุมชนหรือบริเวณที่ตนเองอาศัยอยู่	ยกตัวอย่างเช่น	การต่อต้านและ

รวมกลุ่มประท้วงของกลุ่มชุมชนหรือคนในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้มีการก่อสร้างเตาเผาขยะในบริเวณชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่	เพราะกลัวผลเสีย

จากการเผาขยะที่จะกระทบต่อสภาพแวดล้อม	สุขภาพ	และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	
136	Jan	Albers.	Op.cit.	pp.	20-22.	
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ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับ	 คาร์เทอร์ที่กล่าวว่าทั่วโลกยังให้ความส�าคัญกับมิติทางเศรษฐกิจ

มากกว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่จับต้องไม่ได้137	ดังน้ัน	การจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในแบบที่ผิดทาง

ท้ายที่สุดอาจน�ามาซ่ึงการแย่งชิง	 ความขัดแย้ง	 และสงครามก็เป็นได้	 เช่น	 การลดลงของทรัพยากรได้ท�าให้

เกิดความขาดแคลนอาหารและการปนเปื้อนของมลพิษ	ท�าให้อาหารไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจนเป็นปัญหาด้าน

ความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกได้	 เกิดการย้ายถิ่นแย่งชิงอาหารกันได้ในที่สุด	 สอดคล้องกับบิลลอนกล่าวว่า

สงครามที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในโลกนี้	หากพิจารณาในเชิงลึกจะเห็นว่าต้นเหตุน้ันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร	

ดังเช่นกรณี	 ค.ศ.	 1994	 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาน้ันเป็นที่รับรู้กันในวงกว้างเกิดจากความไม่พึงพอใจ

ชนกลุ ่มน้อยจากการแย่งชิงที่ดินและประชากรที่เพิ่มมากขึ้น	 การบุกเข้าไปในพื้นท่ีประเทศอิรักโดย

สหรัฐอเมริกาใน	ค.ศ.	2003	กเ็ป็นทีเ่ข้าใจกนัว่าเป็นสงครามน�า้มนั	ขณะทีต่ัง้แต่ยคุ	1990	ประเทศผูผ้ลติน�า้มนั 

ทั้งหลายครึ่งหน่ึงมีสงครามกลางเมือง138	และลิฟเวอร์แมน	(Liverman)	ที่ว่าปัญหาโลกร้อนนี้จะท�าให้เกิด

การเคลื่อนย้ายประชากรในอนาคตสูงมากและท�าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง139

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องที่ 14.2.3

137	Neil	Carter,	Op.cit. pp.255-256.	
138	Philippe	Le	Billon.	“Resources,	Wars	and	Violence,”	in	Raymond	L.	Bryant.	Op.cit. pp.	176-177.
139	Diana	Liverman. Op.cit. p.	309.	
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ตอนที่ 14.3

กรณีนิเวศวิทยาการเมืองในประเทศไทย 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	14.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	14.3.1		กรณีศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เร่ืองที่	14.3.2		นิเวศวิทยาการเมืองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1–12

เรื่องที่	14.3.3	 	การเคลื่อนไหวทางสังคมต่อความไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 

สิ่งแวดล้อม

แนวคิด
1.		 	หากวิเคราะห์ประเด็นนิเวศวิทยาการเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	อาจแบ่ง

ได้เป็นรัฐธรรมนูญช่วงก่อน	 พ.ศ.	 2540	 และช่วงหลัง	 พ.ศ.	 2540	 จากเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญช่วงก่อน	พ.ศ.	2540	ส่วนใหญ่อ�านาจอยู่ที่รัฐบาล	ประชาชนมีสิทธิหรืออ�านาจ

ในทางการเมืองทีส่�าคัญคือการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	แต่การวางแผน	การจดัสรร

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของประเทศ	 ถูกก�าหนดให้เป็นอ�านาจของรัฐในการจัดการ 

จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	เป็นต้นมา	กระบวนการ

ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญได้มีภาคส่วนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

ในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ	การลงประชามติต่อ

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ	 ขณะเดียวกัน	สาระในรัฐธรรมนูญก็ยังส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้

เข้ามามีส่วนในการร่วมจัดสรร	ใช้ประโยชน์	และตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือ

ยังประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมและสมดุลมากขึ้น

2.		 	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่	1–12	เป็นแผนที่ก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาประมาณ	 4–5	ปี	 สาระส�าคัญของแต่ละแผนคือเน้นการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ	แม้ตั้งแต่แผนฯ	ฉบับที่	4	เป็นต้นมาจะเริ่มมีการกล่าวถึงการอนุรักษ์

ควบคู่ไปกับการพัฒนา	 แต่ก็เป็นเพราะว่าเกรงกลัวท่ีจะขาดปัจจัยในการผลิต	 ไม่ได้เกิด

จากการมีมุมมองว่ามนุษย์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศ	 การหันมาใส่ใจต่อ

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในแผนฯ	จึงมีแนวโน้มเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์

ซ่ึงไม่ได้ส่งผลต่อความยั่งยืน	
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3.		 	ประเทศไทย	 ถือว่าประสบปัญหาความท้าทายแบบเดียวกันกับที่ทั่วโลกเผชิญ	 คือการ

รักษาสมดุลของการบริหารปกครองเพื่อให้ทรัพยากรได้รับการจัดสรรและกระจายการ

เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม	 รวมทั้งยังเผชิญปัญหาเชิงความคิดระหว่างการพัฒนาและการ

อนรุกัษ์ซึง่ยากทีจ่ะประนปีระนอมกนัได้	ท�าให้เกิดการเคลือ่นไหวทางสงัคมต่อความไม่สมดุล

ดังกล่าว	 เช่น	 การเคลื่อนไหวเรียกร้องของชาวบ้านต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียงของโรงโม่หินอ�าเภอเนินมะปราง	 จังหวัด

พษิณุโลก	การเรียกร้องสทิธผู้ิป่วยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะ	จงัหวดั

ล�าปาง	 การต่อต้านไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่หลากหลายทางระบบนิเวศของ

ชาวบ้านกรูด	จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์	หรอืการเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคมเพือ่จดัการ

หาทางออกและใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา	แต่การเคลื่อนไหวทางสังคม

ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักขาดความต่อเน่ือง	 เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีปัญหา	 และ

เป็นการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิมากกว่าจะด�าเนินการแก้ปัญหาเอง	 ท�าให้ขาดการ

สัง่สมประสบการณ์	องค์ความรู	้และเครอืข่ายทีเ่พยีงพอในการต่อรองหรอืเข้าไปมบีทบาท

ในการจัดสรรผลประโยชน์เพื่อความเท่าเทียม	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	14.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 วิเคราะห์องค์ประกอบของนิเวศวิทยาการเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้

2.		 	วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามประเด็นนิเวศวิทยาการเมืองใน

ประเทศไทยได้

3.		วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนในประเทศไทยได้
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เรื่องที่ 14.3.1  กรณีศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กรณีศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะกล่าวถึงในบริบทของนิเวศวิทยาการเมือง	หาก

วเิคราะห์ตามองค์ประกอบทีส่เวนเกดาวเสนอเพ่ือท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ทีจ่ะอธิบายและวิเคราะห์ได้ง่ายขึน้	

แบ่งเป็นองค์ประกอบด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 นิเวศวิทยา	 และวัฒนธรรม140	 ภาพรวมสาระส�าคัญของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2475–2560	ทั้งสิ้น	 20	ฉบับ	สาระส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบด้านการเมืองเป็นหลัก	ตามมาด้วยองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรม	โดย

แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน	อย่างไรก็ดี	รัฐธรรมนูญทั้ง	20	ฉบับเมื่อแบ่งเป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบับก่อน	พ.ศ.	2540	และหลัง	พ.ศ.	2540	มีจุดต่างที่เห็นได้ชัดเจนในแง่ของการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

และการเคลื่อนไหวทางสังคม	 ในส่วนน้ีจึงน�าเสนอตาม	 2	 ช่วงเวลาท่ีส�าคัญดังกล่าว	 แล้วจึงวิเคราะห์ใน 

ภาพรวมอีกคร้ัง

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อน พ.ศ. 2540
การเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

องค์ประกอบด้านการเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่	พ.ศ.	 2475	 จนกระทั่งถึง	

ก่อน	พ.ศ.	 2540	 เป็นรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับที่	 1-15	 (พ.ศ.	 2475-2534)	สาระทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจระหว่างสถาบันการเมือง	 อย่างฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 และฝ่ายตุลาการ	 ในส่วนของอ�านาจ

ประชาชนนั้นได้รับการก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับแรก	พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่น

ดินสยามชั่วคราว	พ.ศ.	 2475	 โดยกล่าวว่าอ�านาจสูงสุดเป็นของราษฎร	นอกจากน้ันเป็นการรับรองสิทธ	ิ

เสรีภาพ	 และการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บ้าง	 ยก

ตัวอย่างเร่ืองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับให้ความส�าคัญกับสิทธิที่ระดับ

บุคคล	ในเรื่องความเสมอภาค	การเคารพกฎหมาย	การเสนอเรื่องร้องทุกข์	เป็นต้น	

เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2475	ที่กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม	ฉบับ

ที่	6	พ.ศ.	2475	แก้ไขเพิ่มเติม	2475	ฉบับที่	8	พ.ศ.	2511	ฉบับที่	13	พ.ศ.	2521	ที่กล่าวถึงสิทธิหน้าที่บุคคล

ชาวไทยในการปฏบิตัพิธิกีรรม	สทิธกิารฟ้องร้อง	สิทธใินทรพัย์สนิ	เป็นต้น	สอดคล้องกบั	ส�านกังานเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎรที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	

พทุธศกัราช	2475	ได้รบัรองสทิธแิละความเสมอภาคไว้คร้ังแรก	และรฐัธรรมนญูฉบบัต่อมากเ็พิม่รายละเอยีด

ของสทิธ	ิเสรภีาพ	และความเสมอภาคเข้ามาตามสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป141	การรบัรองสทิธดิงักล่าว

ถือว่าอาจเป็นรากฐานของการเมืองเชิงนิเวศวิทยาในรัฐธรรมนูญฉบับหลัง

140	Swyngedouw	2004	quoted	in	Anna	Zimmer.	Op.cit. p.	347.	
141 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	 (2552).	 รวมบทสรุปผู้บริหาร การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	น.	540.	
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14-52 การวิเคราะห์การเมือง

การเมืองและเศรษฐกิจ

องค์ประกอบด้านการเมืองและเศรษฐกิจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ส่วนใหญ่ถูกก�าหนด

ไว้ในหมวดว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐ	 โดยหลักการเกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ	 ที่ว่ารัฐต้องท�าหน้าที่ทางสาธารณะ

อะไรบ้างน้ัน	 ได้ถูกก�าหนดครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2492	 ใช้ค�าว่า	 “แนวนโยบายแห่งรัฐ”	 จนกระทั่ง

ฉบับ	พ.ศ.	2540	เปลี่ยนเป็น	“แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”142 

สาระของรัฐธรรมนูญในบริบทของการเมืองและเศรษฐกจิในหมวดว่าด้วยนโยบายแห่งรฐั	จงึเป็นการ

ก�าหนดบทบาทของรัฐต่อการพัฒนา	 ยกระดับ	 และลดความเหลื่อมล�้า	 หากแต่ขาดตัวแสดงอ่ืน	 ดังเช่น	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2517	กล่าวถึงการกระจายอ�านาจในมาตรา	70	ที่รัฐควรมี

การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 นอกจากนี้ยังเห็นความพยายามก�าหนดทิศทางนโยบายของรัฐที่จะมีการ

ปฏริปูการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือลดปัญหาความยากจน	ดงัมาตรา	79–81	ซึง่ก�าหนดให้รัฐพงึลดความเหลือ่มล�า้

ทางสังคมและเศรษฐกิจ	มีการใช้ระบบครอบครองที่ดิน	ส่งเสริมการมีสิทธิในที่ดินของเกษตรกร

อย่างไรกดี็	มีข้อสงัเกตบางประการว่าแม้รัฐธรรมนญูหลายฉบบัจะเปิดโอกาสน้อยมากต่อการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนและตัวแสดงอื่นในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ	 แต่การใช้อ�านาจรัฐในรัฐธรรมนูญบางฉบับ 

ก็ท�าให้เกิดโอกาสของความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากขึ้นจากเดิม	ดังเช่นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการ

ปกครองแผ่นดนิสยามชัว่คราว	พทุธศกัราช	2475	(ถอืเป็นรฐัธรรมนญูฉบบัแรกของไทย)	มข้ีอก�าหนดทีท่�าให้

เกิดสถาบันการเมืองใหม่ที่ส�าคัญ	คือ	 สภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งมาจากการแต่งต้ังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน	แต่กม็อี�านาจมากในขณะน้ัน	อ�านาจหนึง่นัน้คอืการออกกฎหมายซึง่มผีลต่อเศรษฐกิจและมุง่หมาย

ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน	ได้แก่	พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกรพุทธศักราช	2475	เพื่อ

ขจดัการยดึทรพัย์สนิของเกษตรกร	ให้ชาวนาชาวไร่ได้มทีรพัย์สนิในการประกอบอาชพีต่อไป	พระราชบญัญตัิ

ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	พุทธศักราช	2475	เพื่อไม่ให้ลูกหน้ีเสียดอกเบ้ียเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด143 

การเมือง นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม

รฐัธรรมนญูฉบบัทีก่ล่าวถงึและให้ความส�าคัญกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมฉบบัแรก

อาจกล่าวได้ว่า	คือ	ฉบับที่	10	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2517	ตามรัฐธรรมนูญฉบบั

นีค่้อนข้างมีแนวนโยบายทีส่นบัสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมดงัปรากฏในมาตรา	77	และ	

78	ที่รัฐพึงบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมท้ังส่งเสริมการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	โดยไม่ขัดต่อหลักการอนุรักษ์	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2517	ในมาตรา	93	มีข้อก�าหนดเก่ียวกับการด�าเนิน

การของรัฐที่พึงรักษาสิ่งแวดล้อม	นอกจากน้ี	รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2521	และฉบับที่	15	พ.ศ.	2534	ก็มีสาระ

ส�าคัญในประเด็นนี	้คือ	รัฐเป็นผู้มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เช่น	

การรกัษาและอนรัุกษ์	จดัหาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตร	การจดัสรรทีด่นิท�ากนิ	เป็นต้น	ซึง่เป็นการให้ความส�าคญั 

กับบทบาทรัฐและไม่มีการกล่าวหรือให้สิทธิแก่ประชาชนและคนกลุ่มน้อยในการบริหารจัดการทรัพยากร-

142 เพิ่งอ้าง.
143	นรนิติ	เศรษฐบุตร.	(2550).	รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	น.	60,	74,	

75-76.	
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร	 อาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	 2517	 จนถึงพุทธศักราช	

2539	บริบทของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ปรากฏบทบาทของประชาชนอยู่เลย

2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลัง พ.ศ. 2540
การเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ในระยะหลงัตัง้แต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	2540	เป็นต้นมา	บรบิทการเมืองไทย

ได้มีการเพิ่มเติมตัวแสดงหลักในพื้นที่การเมืองนอกเหนือจากฝ่ายบริหาร	 นิติบัญญัติ	 และตุลาการ	 โดยมี

บทบาทตัวแสดงอื่นอย่างสถาบันถ่วงดุลและตรวจสอบในรูปขององค์กรอิสระ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	การมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนทางการเมือง	และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	 จัดว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เปิดกว้าง

ต่อบทบาททางการเมืองโดยตรงของประชาชน	เพราะที่ผ่านมาประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่เพียงการ

เลือกตั้งเท่านั้น	ยกตัวอย่างที่ชัดเจนคือประชาชนสามารถร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายในระดับพระราช-

บญัญตัไิด้	โดยในรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่า	50,000	รายชือ่และต่อมาได้ปรบัลดจ�านวน

ลงในรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2550	ไม่น้อยกว่า	10,000	รายช่ือ	และมีข้อบัญญัติท�าให้กระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายท�าได้ง่ายขึ้น	เช่น	ตัวแทนประชาชนผู้เสนอกฎหมายสามารถเข้าท�าหน้าที่ชี้แจงหลักการและร่วมเป็น

กรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอมานั้นได้ด้วย144 

เช่นเดียวกันกับนรนิติ	เศรษฐบุตร	กล่าวว่า	รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	ได้ผ่านการเรียกร้องมาอย่าง

ยาวนานเป็นระยะเวลา	6	ปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ	พุทธศักราช	2534	ถูกแก้ไขจนถึงครั้งที่	6	และน�าไปสู่การ

ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีตัวแทนมาจากการเลือกต้ังของประชาชน	 และนับได้ว่ารัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	 2540	

มคีวามก้าวหน้ามากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัรัฐธรรมนญูก่อนหน้านีท้ัง้เชงิของทีม่าและกระบวนการกว่็าได้	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่กระบวนการจดัท�าน้ันประชาชนได้เข้ามารับรูอ้ย่างกว้างขวางแบบทีไ่ม่เคยเกดิข้ึนมาก่อนในประเทศไทย	

มีการรับฟังความคิดเห็นและถกเถียงในช่องทางต่าง	ๆ	ทั้งวิทยุ	หนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	และความคิดเห็นของ

ประชาชนก็ได้ถูกรับฟังจากสภาร่างรัฐธรรมนูญมากด้วย145	ตามมาด้วยรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2550	ที่แม้ที่มา

อาจไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมที่หลากหลายเท่ากับรัฐธรรมนูญฯ	 ฉบับปี	 พุทธศักราช	 2540	 แต่ก็ถือเป็น

รฐัธรรมนูญฉบบัแรกในประเทศไทยทีผ่่านการออกเสยีงประชามตโิดยประชาชน146	รฐัธรรมนญูฯ	พ.ศ.	2560	

ก็มีลักษณะคล้ายกันในเรื่องของท่ีมาของรัฐธรรมนูญร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ147	แต่ก็ยังถือว่า

เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติ	จากประชาชนเช่นกันเมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2559

144	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. อ้างแล้ว.	 น.	 541,	 550	 และ	 ถวิลวดี	 บุรีกุล	 และสติธร	 ธนานิธิโชติ. 

“กว่าจะเป็นพลเมือง”	ใน	สถาบันพระปกเกล้า.	รัฐธรรมนูญกลางแปลง:	แนวทางการปฏิรูปเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย.	กรุงเทพฯ:	สถาบัน

พระปกเกล้า.	น.	410.	
145 นรนิติ	เศรษฐบุตร. อ้างแล้ว. น.	292-294.	
146		ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	อ้างแล้ว. น.	518.	
147 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี	 1	พ.ศ.	 2558	มาตรา	

39/1	คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง	ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง

และกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบคน
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14-54 การวิเคราะห์การเมือง

การเมืองและเศรษฐกิจ

รัฐธรรมนูญฯ	ตั้งแต่ฉบับ	พ.ศ.	2540	เป็นต้นมา	ในส่วนของแนวนโยบายของรัฐได้มีบทก�าหนดที่

สอดคล้องกับหลักการบริหารปกครอง	 (Governance)	 มากขึ้น	 โดยให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนดนโยบาย	การตัดสินใจทางการเมือง	การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

สังคม	 และการเมือง	 รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุกระดับ	 รัฐต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น 

พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง	พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค	ตลอดทั้ง

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ	โดยค�านึงถึงความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่

การเมือง นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม

รฐัธรรมนูญฯ	ฉบับที	่16	พ.ศ.	2540	นบัว่ามคีวามก้าวหนา้อย่างมากในเชิงการเมืองเรือ่งสิง่แวดล้อม	

เพราะมกีารกล่าวถึงตวัแสดงทีห่ลากหลายมากขึน้ในบรบิทของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	อีกทั้งยัง

ค�านงึถงึวัฒนธรรมด้วย	โดยมบีทบญัญัตทิีเ่ฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัสทิธชิมุชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถ่ินและของชาติ	 และมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบ�ารุงรักษา	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	และรัฐต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้สิทธิและการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการกระท�าดังกล่าวด้วย	ประชาชนยังมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ

ชุมชนในการบ�ารุงรักษา	 และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อให้

ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง	ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	

หรือคุณภาพชีวิตของตน	 มีสิทธิได้รับข้อมูล	 ค�าชี้แจง	 และเหตุผลจากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาตหรือการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต	

เช่นเดียวกันกับ	นรนิติ	 เศรษฐบุตร	กล่าวว่ารัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	ได้ก�าหนดกรอบที่ส�าคัญซ่ึง

แสดงให้เห็นการค�านึงถึงภาคส่วนและตัวแสดงอื่นในบริบทการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน	

ประชาชนได้มีสิทธิในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตน	 และในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมก็มีสิทธิมีส่วน

ร่วมกับรัฐในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ประชาชนสามารถมีสทิธิเข้าชือ่เสนอร่างกฎหมาย

ได้ด้วย	รัฐธรรมนญูฉบบันีจ้งึเปิดพืน้ทีเ่กีย่วกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชนมากขึน้	ประชาชนได้เข้ามามบีทบาท

ทางการเมืองมากขึ้นมากกว่าการเลือกตั้งที่แต่เดิมการเมืองเป็นเร่ืองของการเมือง	ท�าให้เกิดการเมืองแบบมี

ส่วนร่วมของพลเมือง148 

หลังจากน้ัน	รัฐธรรมนูญฯ	ฉบับที่	18	พุทธศักราช	2550	ก็มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสิทธิชุมชนโดย

ก�าหนดแยกออกมาเฉพาะในส่วนที่	12	ว่าด้วยเรื่องสิทธิชุมชน	และแม้รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	และ	2550	

มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของทีม่าและขัน้ตอนการจดัท�าดงักล่าวไปแล้วก่อนหน้านี	้แต่สาระในรฐัธรรมนญูฯ	

พ.ศ.	2550	ส่วนใหญ่กน็�ารฐัธรรมนญูฯ	พ.ศ.	2540	มาปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องทัง้ในเชงิแนวคดิกระบวนการ	

148	นรนิติ	เศรษฐบุตร.	อ้างแล้ว.	น.	305,	307.
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14-55การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

และถ้อยค�า	ยกตัวอย่างเช่น	การให้คงหลักการเดิมด้านสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	 (เกี่ยวกับ

เรื่องสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	แต่ตัดค�าว่า	“ทั้งนี้	ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ”	เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้สิทธิได้ทันที	ไม่ต้องออกกฎหมายระดับรองเพื่อให้	“สิทธิ”	นั้นมีผลบังคับ

ใช้149 

ส�าหรับรฐัธรรมนูญฯ	ฉบบัปัจจบุนั	พ.ศ.	2560	โดยทัว่ไปยงัมีสาระใกล้เคยีงกนักับรฐัธรรมนูญฯ	ฉบบั

ปี	พ.ศ.	2550	การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเชิงสาระเน้นในเร่ืองของการเข้าสู่อ�านาจของ

นักการเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดค�านวณจ�านวนผู้แทนราษฎร	การก�าหนดเรื่องของมาตรฐาน

จริยธรรม	การเข้าสู่ต�าแหน่งทางการเมือง	 ขณะที่ในส่วนของประเด็นที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-

ธรรมชาติแม้ไม่มีหมวดว่าด้วยเรื่องของสิทธิชุมชนเป็นการเฉพาะ	 ดังรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	 2540	 และ	 2550	

แต่ก็มีมาตรา	43	รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ส่งเสริมภูมิปัญญา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	

ขนบธรรมเนียม	และจารีตประเพณีอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	ชุมชนและบุคคลมีสิทธิจัดการ	บ�ารุงรักษา	

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	และความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดลุและยัง่ยนื	

เข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	และมีสิทธิจัด

ให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน	และในหมวดว่าด้วยนโยบายของรัฐยังก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการท�า

หน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย150

3.  วิเคราะห์พัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง 20 ฉบับ
พัฒนาการเชิงการเมืองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมา	จะเห็นถึงการปรับ

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจซ�้าแล้วซ�้าเล่าระหว่างสถาบันการเมืองและกลุ่มชนชั้นน�าทางการเมืองในสังคม	 แม้ 

รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	ฉบับตั้งแต่	พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมาจะมีเนื้อหาที่เพิ่มบทบาทภาคประชาชนในการมีส่วน

ร่วมและก�าหนดทิศทางทางการเมืองมากขึ้น	 แต่ในทางกลับกันหากวิเคราะห์สาระของรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทยทุกฉบับในเชิงลึกแล้วกลับไม่สอดคล้องกับหลักการของนิเวศวิทยาการเมืองเท่าที่ควร	

ในงานเขียนของนรนิติ	 เศรษฐบุตร	 เรื่องรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทยนั้น	แสดงให้เห็นถึงการเข้าสู่

อ�านาจของผู้มีบทบาทน�าทางการเมือง	และเม่ือเข้าสู่อ�านาจน้ันก็มีเกิดข้อขัดแย้งทางความคิด	 มีแนวโน้มใช้

อ�านาจในทางมิชอบ	จนเป็นที่มาของการช่วงชิงอ�านาจระหว่างกลุ่มผู้มีอ�านาจน�าทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่า	

เช่น	กบฏบวรเดช	12	ตุลาคม	พ.ศ.	2476	คณะปฏิวัติน�าโดยจอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	20	ตุลาคม	พ.ศ.	2501	

การยึดอ�านาจคณะรัฐบาลตัวเองของจอมพลถนอม	กิตติขจร	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2514	การเข้ายึดอ�านาจ

ของคณะปฏิรูปเมื่อ	 6	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2519	 การล้มรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	 23	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2534	 ฯลฯ	 ซ่ึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายเพื่อรองรับการใช้อ�านาจของ 

ผู้ที่ท�าการยึดครองอ�านาจ	ไม่เน้นให้ความส�าคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน151

149	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	อ้างแล้ว. น.	517,	106.	
150 วเิคราะห์โดยศกึษาเนือ้หาจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	และฉบบัปัจจบุนั	พทุธศกัราช	2560.
151 นรนิติ	เศรษฐบุตร.	อ้างแล้ว. น.	113-188.	
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14-56 การวิเคราะห์การเมือง

หากวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง	20	ฉบับในมุมมองของนิเวศวิทยาการเมืองตาม

องค์ประกอบด้านการเมือง	เศรษฐกจิ	นเิวศวิทยา	และวัฒนธรรม	องค์ประกอบด้านการเมืองนัน้มีความโดดเด่น

ที่สุดในแง่ของความสัมพันธ์และการเข้าสู่อ�านาจของชนชั้นน�าในสังคม	ขณะที่ตัวแสดงอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาคประชาชนนัน้ถกูก�าหนดสิทธแิละอ�านาจในฐานะผูร้บัสิง่เหล่านัน้จากรฐั	แม้จะมข้ีอความระบใุนรฐัธรรมนูญ

ว่าอ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ตาม	ในรัฐธรรมนูญเองยังยอมรับบทบาทของภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่

รัฐน้อยมากในการจัดการทางเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงวัฒนธรรมที่เป็นการค�านึงถึง

พืน้ที	่โอกาสการเข้าถงึ	และบทบาทของชมุชนคนกลุม่น้อย	การเข้ามามทีีท่างของประชาชนหรอืชมุชนคนกลุม่

น้อยในระยะหลังนั้นเพิ่งเริ่มมีการรับรองอย่างชัดเจนเพียงช่วงประมาณ	 2	ทศวรรษนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ	

พ.ศ.	2540	เป็นต้นมา

การไม่ได้รับการยอมรับสิทธิของประชาชนและคนที่รวมกันเป็นกลุ่มต่อการจัดการพ้ืนที่ทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมในทางกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มแรกน้ัน	อาจ

กล่าวได้ว่าประเทศไทยนัน้รบัอทิธพิลทัง้แนวความคดิทางสงัคม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	จากโลกตะวนัตกอยูม่าก	

เป็นไปได้ดังที่	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	กล่าวไว้ว่าระบบกฎหมายไทยรับอิทธิพลจากตัวแบบเสรีนิยมตะวันตก

มาใช้	ที่ให้สิทธิกับรัฐและเอกชนเป็นหลัก	โดยตัวแบบเสรีนิยมตะวันตกมีฐานคิดตามแนวคิดส�านักกฎหมาย

บ้านเมืองที่ถือว่ากฎหมายเป็นค�าสั่งของผู้ปกครอง	 มีแนวคิดการให้อ�านาจรัฐบาลที่อยู่ส่วนกลางอย่างเต็มที่

ในการออกกฎหมาย	และมีแนวคิดที่มีการปรับใช้กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ค�านึงถึงวิถีชีวิตแบบ

เดิมของท้องถ่ิน152

อย่างไรกด็	ีพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยทัง้	20	ฉบบัใช่ว่าจะไร้ความหมายในเชงิของการเคลือ่นไหว

ทางการเมืองของประชาชน	ดังกรณีของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนคดีมาบตาพุดของชาวจงัหวดั

ระยอง	ในการอยูอ่าศัยในสภาพแวดล้อมทีด่	ีเพราะมโีรงงานอตุสาหกรรมบางโครงการทีจ่ะด�าเนนิการโดยยังไม่มี

การประเมินผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพ	ผลการ

ฟ้องร้องคดศีาลปกครอง	คือ	การด�าเนินโครงการในพืน้ทีม่าบตาพดุ	76	โครงการนัน้ไม่ถกูต้องตามรฐัธรรมนญู	

ต้องมีการประเมินผลกระทบเพราะสิทธิของชุมชนได้รับการคุ้มครองทันที	 เน่ืองจากการรับรองสิทธิชุมชน 

ในรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	 2550	 ไม่มีค�าว่า	 “ทั้งน้ี	 ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	 ซึ่งเคยมีอยู่เดิมในรัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ.	 2540	 จึงท�าให้การคุ้มครองสิทธิของชุมชนเกิดขึ้นและมีผลบังคับใช้ทันทีตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องออก

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิ153 

กรณีนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงพัฒนาของรัฐธรรมนูญและความเคลื่อนไหวของประชาชนที่พัฒนา

อย่างควบคู ่กัน	 ส�าหรับรัฐธรรมนูญฯ	 พ.ศ.	 2560	 นั้นก็มีการเปิดกว้างและรับรองสิทธิของประชาชน 

 

152	บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ.	 (2536).	 อ้างใน	คณะบุคคลโครงการสิทธิชุมชน.	 (2554).	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษา

กลไกรองรับการมีส่วนร่วมของชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.	กรุงเทพฯ:	ม.ป.ท.	น.	5-6.	
153	อภิวัฒน์	สุดสาว.	“ปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน”	3	จุลนิติ	119,	121–122	(พฤษภาคม–

มิถุนายน	 2553).;	 บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ.	 (2554).	คำาอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ:	 ส�านักอบรมการศึกษาเนติบัณฑิตย

สภา.	น.	90-94.
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14-57การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ทั้งทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน	เพียงแต่ค�าว่า	“ทั้งน้ี	

ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ	ได้ถูกน�ากลับมาใช้	ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการกลับไปสู่ยุคเริ่มต้นของการรับรองสิทธิ

ของประชาชนในช่วงรัฐธรรมนูญฯ	 พ.ศ.	 2540	 อีกครั้ง	 ถือเป็นความท้าทายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ 

นักนิเวศวิทยาการเมืองอาจต้องมีการศึกษากันต่อไป154

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่องที่ 14.3.1

เรื่องที่ 14.3.2  นิเวศวิทยาการเมืองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1–12

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1–12	(ปัจจุบัน	พ.ศ.	2560)	รัฐมีแนวทางการ

พัฒนาประเทศที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศเรื่อยมา	 เริ่มต้ังแต่การพัฒนาการ

เกษตร	ตามมาด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม	และการท่องเที่ยว	รวมท้ังมีการปรับแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม

กับภูมิภาคต่าง	ๆ	ดังตัวอย่างในแผนฯ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2510–2514)	ที่ภาคเหนือเน้นการพัฒนาเกษตรกรรม

และทรัพยากร	 ภาคอีสานเน้นพัฒนาความเป็นอยู่	 สวัสดิการและความมั่นคง	 ภาคตะวันออกเน้นพัฒนา

อุตสาหกรรมและพาณิชย์ทางทะเล	ภาคใต้เน้นพัฒนาสังคม	การคมนาคม	และท่าเทียบเรือ	 เป็นต้น	 ขณะ 

เดียวกันแม้รัฐจะมีความพยายามวางแผนพัฒนาท่ีค�านึงถึงประโยชน์ของทุกกลุ่มคนในสังคม	แต่ก็ยังคงมี

ความเหลื่อมล�้า155 

154	เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน	รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2560	ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนแตกต่างออกไปว่าสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนนั้นย่อมมีอยู่แม้ไม่ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญ	ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อความมั่นคง	ความสงบเรียบร้อย	ศีลธรรม

อันดี	 และไม่ละเมิดบุคคลอื่น	 รวมทั้งสิทธิเสรีภาพที่ก�าหนดให้เป็นประโยชน์ของประชาชนได้ถูกก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐต้องท�าให้

เกิดขึ้นจริง
155 รัฐบาลสมัยจอมพล	ป.	พิบูลสงครามได้ออกกฎหมายซึ่งมีผลให้มีการจ�ากัดการถือครองที่ดินได้ไม่เกิน	 50	 ไร่	 ท�าให้

เจ้าของที่ดินที่มีอิทธิพลคัดค้านและไม่พอใจเพราะต้องเวนคืนและไม่สามารถสะสมที่ดิน	ต่อมากฎหมายฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกในสมัย

รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์ใน	พ.ศ.	 2500	 อ่านรายละเอียดในชาญวิทย์	 เกษตรศิริ.	 (2555).	อ้างแล้ว.	 น.	 63.	 กรณีดังกล่าว	 เป็น

สาเหตุหน่ึงของความเหลื่อมล�้า	นอกกเหนือจากปัจจัยการเงินท่ีไม่เพียงพอกับการน�าไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างครอบคลุม

พื้นที่ทั้งประเทศแล้ว	ความไม่เท่าเทียมนี้ยังมาจากแนวนโยบายของผู้น�าที่ต่างกันอีกด้วย	
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14-58 การวิเคราะห์การเมือง

ความจ�าเป็นของการพัฒนาภายใต้แผนฯ ฉบับที่ 1-4
หากพิจารณาสาระของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเริ่มแรกนั้นเน้นการพัฒนา

เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก	 ดังท่ีรังสรรค์	 ธนะพรพันธุ์	 กล่าวว่าในช่วงแผนแรก	 (พ.ศ.	 2504-

2509)	เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เพราะเป็นผลพวงมาจากสงครามโลกครั้งที่	2	ประกอบกับการกลัว

ภยัคกุคามคอมมวินสิม์	จงึได้เน้นไปทีก่ารก่อสร้างถนน	ไฟฟ้า	น�า้ประปา	โทรศัพท์	เป็นหลกั	ส่วนใหญ่เป็นการ

สร้างเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 แม้เกษตรกรรมจะได้รับประโยชน์จากการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ีบ้างก็ตาม156 

สาระของแผนฯ	 ได้รับอิทธิพลจากองค์กรระหว่างประเทศ	 การที่ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจขึ้นมาในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์นั้น	 เรียกได้ว่าเกิดจากการเปล่ียนแปลงมุมมอง

นโยบายจากชาตินิยมเป็นเสรีนิยมทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วย	 เพราะหากเศรษฐกิจไทยยังเป็นแบบชาตินิยม 

ก็จะถูกตัดตอนออกจากเศรษฐกิจโลก	แผนฯ	ฉบับแรกจึงเรียกได้ว่าร่างโดยธนาคารโลก	เพราะมีผู้เช่ียวชาญ

จากธนาคารโลกมาท�าการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยช่วง	 พ.ศ.	 2500	 แล้วท�ารายงานเป็นภาษา

อังกฤษซึ่งจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	ได้ให้มีการแปลเป็นภาษาไทย	แผนฯ	ฉบับที่	3	ก็ร่างโดยผู้เช่ียวชาญจาก

ต่างประเทศเช่นกัน	 จนกระทั่งแผนที่	 4	 เป็นต้นมา	 แผนฯ	 ก็พัฒนาโดยคนไทย	ซึ่งแม้แผนฯ	จะท�าโดยคน

ไทยแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากธนาคารโลกอยู่	อย่างเช่น	แผนฯ	ฉบับที่	 4	ที่มีค�าว่าความจ�าเป็นพื้นฐาน	หรือ	

จปฐ.	นั้นมีที่มาจากธนาคารโลก	คือค�าว่า	“Basic	needs”	หรือการที่รังสรรค	์ธนะพรพันธุ์	ได้มีโอกาสเข้าไป 

ร่างแผนฯ	ฉบับที่	5	แล้วก็มีเอกสารธนาคารโลกประกอบเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนฯ157 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางนิเวศในแผนฯ ฉบับที่ 4 
หากพิจารณาประเด็นทางนิเวศวิทยา	 อาจกล่าวได้ว่าประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่ได้รับการกล่าวถึงเลยจนกระทั่งแผนฯ	ฉบับที่	 4	 (พ.ศ.	 2520-2524)	 แผนฯ	ฉบับก่อนหน้าน้ีเน้นในเรื่อง

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิต	 เป้าหมายเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน	

โดยเน้นพัฒนาในมิติเศรษฐกิจเป็นหลักและได้ท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-

ธรรมชาติจ�านวนมาก	ที่พอเหลืออยู่ก็ไม่มีคุณภาพ	ปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมจนถึงขีดสุดได้

กลายเป็นประเด็นส�าคัญที่ถูกหยิบยกเข้ามาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นได้พัฒนาควบคู่ไปกับการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4	เป็นต้นมา158 

156 การด�าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 4	 แม้รัฐบาลจะต้องการแต่ก็ไม่มีงบประมาณ
มากนัก	 การกู้เงินก็ไม่ได้รับการยอมรับ	 จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐจ�าเป็นต้องให้ภาคเอกชนในขณะนั้นเป็นผู้ที่ด�าเนินการก่อสร้าง
โดยมอบที่ดินสองฝั่งที่ติดถนนหรือคลองซึ่งกลุ่มทุนเหล่านั้นสร้างเป็นค่าตอบแทน	 เรียกได้ว่าเป็นการถ่ายโอนการผลิตสู่ภาค
เอกชน	 (Privatization)	 ตั้งแต่สมัยนั้น	 ยกตัวอย่างตระกูลสนิทวงศ์ที่ได้ที่ดินแถวทุ่งรังสิตไปหมดเพราะเป็นบริษัทขุดคลอง
และคูนาสยาม	 หรือตระกูลบุนนาคที่สร้างถนนสุริวงศ์	 ที่ดินสองข้างถนนนั้นก็ตกเป็นของคนในตระกูลนี้	 เป็นต้น	 (ให้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์โดย	 รังสรรค์	 ธนะพรพันธุ์	 อ้างในบัญชา	 ธนบุญสมบัติ.	 (2549).	 “เศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วง	 60	 ปีที่ผ่านมา 
ในทรรศนะของศาสตราจารย์รังสรรค์	ธนะพรพันธุ์	(บทสัมภาษณ์)”	MTEC	37,	44-45,	49	(กรกฎาคม-กันยายน,	2549).

157 เพิ่งอ้าง. 
158	โปรดดู	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	

1–11”	ค้นคืนเมื่อ	17	เมษายน	2555,	จาก	http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62.
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สอดคล้องกันกับมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	ที่กล่าวว่า	แผนฯ	ฉบับที่	1-4	เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	จนกระทัง่ช่วงของปลายแผนฯ	ฉบบัที	่4	จงึเริม่เหน็ความเสือ่มโทรมสิง่แวดล้อม

ชดัเจนมากขึน้	การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรพัยากรในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้ปรากฏเป็นแผนงานในแผนฯ	ฉบับที่	6	และมีการพัฒนาที่เป็นระบบระหว่างการค�านึงถึง

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ	แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	

จนกระทั่งแผนฯ	ฉบับที่	 7	 (2535-2539)	 จึงได้เริ่มมีแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนปรากฏขึ้น	 เพื่อความสมดุล

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม159 

กระนัน้	สาระส�าคญัปรากฏข้อความทีค่�านงึถึงคณุภาพและปรมิาณของสิง่แวดล้อมทีล่ดน้อยถอยลง

จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ	ฉบับปัจจุบัน	 (ฉบับที่	 12	พ.ศ.	2560-2564)	สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

เดิมยังคงถูกกล่าวซ�้า	เช่น	ป่าไม้เสื่อมโทรม	พื้นที่ชายฝั่งลดลงอย่างต่อเนื่อง	ปัญหามลพิษที่เพิ่มความรุนแรง

มากขึน้	ฯลฯ	 โดยปัญหาในเชงินโยบายและการบรหิารจดัการทีท่�าให้การด�าเนินนโยบายสิง่แวดล้อมไม่บรรลผุล	

ได้แก่	 ความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา	กลไกการบริหารขาดความมีประสิทธิภาพ	ภาครัฐขาด

องค์ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัย	ภาคชุมชนไม่ไว้วางใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐ160 

ความยั่งยืนและการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจในแผนฯ ฉบับที่ 8-12
นับตั้งแต่แผนฯ	ฉบับที่	 8	 เป็นต้นมา	อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้หันกลับมาเฝ้าระวัง

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น	แม้จะมีการเดินหน้าเศรษฐกิจในแบบทุนนิยมอยู่	แต่สาระของแผนฯ	ได้เขียนไว้ชัดเจน

ถึงพิษภัยจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้องปรับตัวในหลายอย่าง	ทั้งด้านการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน	การกระจายอ�านาจทางการบริหาร

สู่ท้องถ่ิน	เป็นต้น	สอดคล้องกับมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	รังสรรค์	ธนะพรพันธุ์	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ	และส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กล่าวว่าแผนฯ	ฉบับที่	 8	 (2540-2544)	 เป็นแผนรองรับ

วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้น	 ได้ท�าให้มีการน�าหลักการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาซึ่งช่วยพยุงฐานะของ

ประเทศ	กลุ่มคนในชนบทได้เป็นผู้โอบอุ้มกลุ่มคนท่ีตกงานจ�านวนมาก	ถือเป็นช่วงหักเหส�าคัญของนโยบาย

ทางเศรษฐกิจไทย	ที่ท�าให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ	ฉบับต่อมา161 

นอกจากน้ี	 แผนฯ	ฉบับที่	 8	 กลุ่มคนที่เป็นตัวแทนในฟากท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมใน

แผนฯ	จากเดมิทีแ่ผนฯ	ถกูครอบง�าด้วยความคิดแบบโลกาภวัิตน์	และแผนฯ	ยงัเน้นเรือ่งการพฒันาคน	ส่วนหนึง่

เป็นเพราะก่อนหน้าน้ีการท�าแผนฯ	ในประเทศไทยไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน	เป็นแบบสั่งการ

และไม่ต้องรับผิด	 สามารถประกาศใช้แผนฯ	 จากส�านักนายกรัฐมนตรีโดยตรง	 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฯ 

159	มิ่งสรรพ์	 ขาวสอาด.	 (2553).	จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย: การวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบาย. เชียงใหม่:	 สถาบันศึกษา

นโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	น.	13-15.	
160 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	อ้างแล้ว.
161 มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด.	อ้างแล้ว. น.	15;	รังสรรค์	ธนะพรพันธุ์	อ้างในบัญชา	ธนบุญสมบัติ.	อ้างแล้ว.	น.	46-48;	ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	อ้างแล้ว.	และโปรดดู	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ.	(2555).	กาลานุกรมสยามประเทศไทย 

พ.ศ. 2485–2554. กรุงเทพฯ:	โพสต์บุ๊กส์.	น.	291.		
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พ.ศ.	2540	ที่ก�าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ท�าให้แผนฯ	ที่ร่างมานั้นต้องถูกเสนอสู่

สภาที่ปรึกษาฯ	ก่อนเพ่ือวิจารณ์แผน162 

แผนฯ	ฉบับต่อมา	 (ฉบับที่	 9	พ.ศ.	 2545-2549)	 ได้เปิดกว้างให้กับทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมท�าแผน	

เน้นคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา	เน้นการปฏริปูระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมในทกุระดับ	แผนฯ	10	(2550-

2554)	น้ันเกิดขึ้นในช่วงที่มีภาวะโลกร้อน	ท่ัวโลกต่างตระหนักถึงปัญหาน้ี	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้

เป็นปรัชญาหลักของการพัฒนาประเทศ163	สอดคล้องกับ	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ	และส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ที่กล่าวว่าจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2540	ได้ท�าให้ทิศทางการ

พัฒนาประเทศของไทยอิงกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังปรากฏในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 9	 เพราะการ

พัฒนาประเทศตามแนวทางนี้จะช่วยท�าให้เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาในช่วงท้ายจึงมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกัน	วางรากฐาน

การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งเท่าทันโลก	มีการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ	และลดความยากจน

รวมท้ังเพิ่มโอกาสในการพึ่งพาตนเองของคนไทย164

ส�าหรับกรอบแนวทางของแผนฯ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	ฉบับปัจจุบัน	ได้ระบุถึงกรอบในการ

จัดท�าแผนคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	development	goals:	SDGs)165	อันเป็นกรอบ

สากลของประชาคมโลก	และยังอ้างถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	20	ปีด้วย	แผนฯ	ฉบับนี้จึงเน้น

เตรียมความพร้อมคน	สังคม	และระบบเศรษฐกิจประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม	ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	6	ยุทธศาสตร์	ซึ่งเก่ียวกับเรื่องศักยภาพทุนมนุษย์	ความเหลื่อม

ล�้าในสังคม	 ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 การเติบโตอย่างย่ังยืน	 ความม่ันคงแห่งชาติ	 ธรรมาภิบาลและ 

การป้องกันการทุจริต	 และมีอีก	 4	 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ทั้ง	 6	 ยุทธศาสตร์ก่อนหน้านี้บรรลุ

ผลส�าเรจ็	ได้แก่	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	การพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการวจิยั	การพฒันา	เมอืง

และพื้นที่เศรษฐกิจ	และความร่วมมือระหว่างประเทศ166

162	รังสรรค์	ธนะพรพันธุ์	อ้างในบัญชา	ธนบุญสมบัติ.	เพิ่งอ้าง. 
163	มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด.	อ้างแล้ว.	น.	15.	
164	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ.	อ้างแล้ว.	น.	291.;	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	อ้างแล้ว.
165 Sustainable	Development	Goals	หรือ	SDGs	คือเป้าหมายการพัฒนาท่ีนานาประเทศพัฒนาขึ้นเม่ือ	25	กันยายน	

2015	เพื่อหยุดย้ังปัญหาความยากจน	ปกป้องโลก	และประกันความรุ่งเรื่องส�าหรับทุกคน	และได้วางเป้าหมายผลส�าเร็จใน	ค.ศ.	2030	

ใน	17	เร่ือง	ได้แก่	ขจัดความยากจน	ขจัดความหิวโหย	การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	การศึกษาที่เท่าเทียม	ความเท่าเทียมทางเพศ	

การจัดการน�า้และสขุาภบิาล	พลงังานสะอาดทีท่กุคนเข้าถงึได้	การจ้างงานทีม่คีณุค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรม	นวตักรรม	

โครงสร้างพืน้ฐาน	ลดความเหลือ่มล�า้	เมอืงและถิน่ฐานมนษุย์อย่างยัง่ยนื	แผนการบรโิภคและการผลิตทีย่ัง่ยนื	การรบัมอืการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล	การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก	สังคมสงบสุข	ยุติธรรม	

ไม่แบ่งแยก	และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน	(General	Assembly,	United	Nations,	2015).
166 โปรดดู	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี.	“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่	12”	ค้นคืนเมื่อ	21	เมษายน	2560,	จาก	http://www.ldd.go.th/www/files/78292.pdf.
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อาจกล่าวได้ว่า	แผนฯ	ทั้ง	12	ฉบับของประเทศไทย	ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาตามล�าดับ	ประเด็นทาง

นิเวศวิทยาอาจไม่ได้รับความส�าคัญเท่ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	แม้ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจะได้รับการ

กล่าวถึงในแผนฯ	ฉบับที่	 4	 แต่ก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาให้รองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทุนนิยม	

ช่วงแผนฯ	ฉบับที่	 8	 เป็นต้นมา	ถือได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของการเข้ามามีส่วนร่วมของตัวแสดงที่หลากหลาย	

สอดคล้องกับการรับรองสิทธิ	เสรีภาพ	และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ

ฉบับ	พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมา	อย่างไรก็ดี	 แม้แผนฯ	จะมีการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและบทบาทของหลายภาค

ส่วนทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องมากขึน้ในช่วงหลงั	แต่การน�าแผนฯ	ไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เชือ่มโยงกบัระดบัประเทศสูท้่องถิน่

นั้นไม่เป็นจริง	ดังท่ีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าแผนฯ	2	ฉบับแรกได้รับการน�าไปอ้างอิงเพ่ือจัดท�างบประมาณ	

ส่วนแผนฯ	อื่นหลังจากนั้น	ไม่ค่อยได้รับความส�าคัญจากหน่วยงาน	มีการวางแผนแล้วก็ไม่ได้หยิบมาใช้	ส่วน

ราชการต่าง	ๆ	ต้องการจัดท�าแผนตนเองเพื่อก�าหนดงบประมาณและขอบเขตงานของตนเองแล้วขอมติจาก

คณะรฐัมนตรเีพือ่ด�าเนนิตามแผนได้	ท�าให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตถิกูลดความส�าคญัลงไป167

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่องที่ 14.3.2

เรื่องที่ 14.3.3  การเคลื่อนไหวทางสังคมต่อความไม่สมดุลระหว่าง

 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่รัฐบาลเป็นหลัก	ท�าให้ประชาชนและชุมชนไม่ได้รับโอกาสที่เพียงพอในพื้นที่

สาธารณะ	รัฐบาลด�าเนนิการทีก่ระทบต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมโดยไม่ต้องค�านึงถึงหลกัการบรหิาร

ปกครองที่ดี	สาเหตุหนึ่งเป็นผลพวงจากการเกิดรัฐชาติ	(Nation	State)	ในสมัยศตวรรษที่	18	ที่ผู้น�าต้องการ

สร้างชาติ	โดยการรวมกลุ่มชนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและกลุ่มชนเหล่าน้ันต้องเข้ามา

อยู่ภายใต้การปกครองเดียว	 จึงท�าให้คนบางกลุ่มถูกลดความส�าคัญลง	 อีกประการหนึ่ง	 อุดมการณ์แบบ

ประชาธิปไตยที่ถูกเผยแพร่ออกไปได้น�ามาซ่ึงการค�านึงถึงเสียงส่วนใหญ่มากกว่าเสียงส่วนน้อย	ภายใต ้

ค�าอ้างว่า	“เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม”	จงึท�าให้อตัลกัษณ์ท้องถิน่ทัง้ภาษา	วฒันธรรม	ความคดิ	ผลประโยชน์

ของชุมชนหรือคนกลุ่มน้อยถูกลบเลือนไปในที่สุด168

167	รังสรรค์	ธนะพรพันธุ์.	อ้างใน	บัญชา	ธนบุญสมบัติ.	อ้างแล้ว.	น.	44.;	มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด.	อ้างแล้ว.	น.	16.	
168 กิตติศักดิ์	ปรกติ.	(2550).	สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.	น.	10-15.
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เมือ่ผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ถกูน�ากลับไปชดเชยให้กบัประชาชนหรอืคนบางกลุ่มทีเ่สยีประโยชน์ไป	

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ท�าให้เกิดการ

เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเพียงเพื่อได้ต่อรองให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพและ

คุณภาพชีวิตที่ดี	การสร้างเขื่อนที่แม้มีการจัดหาที่อยู่ให้ใหม่แต่ก็ท�าให้ประชาชนที่ย้ายออกไปต้องมีชีวิตที่ยาก

ล�าบากมากกว่าเดิม	การอนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนที่ท�าให้เกิดน�้าเสีย	อากาศเป็นพิษ	

หรือกากของเสียจนท�าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นเพ่ือไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า	 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างถนนหรือน�้าประปาได้เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนได้เข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะง่ายขึ้น	ในรูปของการสร้าง

เข่ือนบุกรุกพ้ืนที่ป่า	 หรือเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ประชาชนได้รับผลกระทบทางสุขภาพโดยตรง	 กรณี

เหล่านี้ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนประชาชนเกิดการเรียนรู้ถึงผลเสียและไม่ยินยอมให้รัฐเป็นผู้เล่นในวาระของ

นโยบายเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป169

นับตั้งแต่หลัง	พ.ศ.	 2535	 เป็นต้นมา	การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเป็นแนวทาง

หนึ่งไปสู่กระบวนการทางประชาธิปไตย	โดยได้มีกลุ่มพันธมิตรต่าง	ๆ	เช่น	กลุ่มเกษตรกร	หรือองค์กรพัฒนา

เอกชน	 ลักษณะของแต่ละกลุ่มเคล่ือนไหวมาจากพื้นท่ีชนบทและเชื่อมโยงกับประเด็นสิทธิชุมชนในที่ดิน 

น�้า	 ป่า	 เพราะสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตของชุมชน	 ขณะที่กลับมีการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในชุมชน	และยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษ	การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เช่ือมโยงกับความ

เป็นอยู่เพราะได้รับผลกระทบจึงได้เกิดการประท้วงและเรียกร้อง170

การเรียกร้องเพื่อสิทธิในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีของชาวเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ตัวอย่างกลุ่มชาวบ้านต่อสู้คัดค้านกับกลุ่มทุนโรงโม่หิน	อ�าเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	มีการ

ระเบิดหินท�าให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ชาวบ้านพึ่งพามานานได้ถูกท�าลาย	เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	และล�าคลอง

ที่เปลี่ยนสภาพไปไม่อาจใช้ได้ดังเดิม	ทรัพยากรป่าไม้ที่ชาวบ้านได้เคยพ่ึงมามานานก็ถูกใช้ไปและหมดลงจาก

การระเบิดหินของโรงโม่	 ชาวบ้านได้ร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 

ลุ่มน�้าชมภูร้องเรียนต่อกรมทรัพยากรธรณี	เป็นผลให้เกิดค�าส่ังจากกรมฯ	ให้โรงโม่หิน	2	แห่งที่ถูกร้องเรียน

ต้องหยุดการประกอบกิจการชั่วคราว	 แต่โรงโม่หินนั้นยังคงฝ่าฝืนและด�าเนินการต่อ	 ท�าให้ความขัดแย้ง

ระหว่างประชาชนและกลุ่มทุนยังคงยืดเยื้อ	

กลุม่ทนุดงักล่าวใช้วิธกีารอย่างหน่ึงท�าให้ชาวบ้านในพืน้ทีเ่กิดความแตกแยกกนั	คอื	ให้ผลประโยชน์

แก่ผู้น�าชุมชนบางคนในพื้นที่เพ่ือท�าให้เกิดความขัดแย้งกันในชุมชน171	 เช่น	การให้ก�านันเป็นผู้ดูแลคนงาน 

 

169	มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด. อ้างแล้ว.	น.	16-19.	
170	Mark	J.	Smith	&	Piya	Pangsapa.	(2008).	Environment & Citizenship. New	York,	NY:	Zed	Books.	pp.	

224-230.	
171 ผู้เขียนมีความเห็นว่า	 วิธีการดังกล่าวเป็นยุทธวิธีหนึ่งของสถานประกอบการที่นอกจากจะอาศัยอิทธิพลที่ตนมีกับฝ่าย

ราชการหรือฝ่ายการเมืองแล้ว	 ยังให้ผลประโยชน์กับชาวบ้านบางกลุ่มเพื่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชน	 เช่นเดียวกันกับกรณีชุมชน

บ้านกรูดที่บริษัทผู้ผลิตโรงไฟฟ้าใช้วิธีบริจาคเงินให้กับวัด	จนท�าให้วัดในพ้ืนที่ต้องขัดแย้งกันกับชุมชน	
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ในสถานประกอบการนั้น	 ส่งผลให้ชาวบ้านที่ร่วมต่อต้านบางท่านเลิกเข้าร่วมการประท้วงเพราะตนเองเป็น

ญาติกับคนที่เป็นก�านันผู้ดูแลคนงานของสถานประกอบการ	 ในภายหลังก็มีแกนน�าบางคนผันตัวเองไปเป็น

ผู้สนับสนุนสถานประกอบการอย่างชัดเจน	 ระหว่างทางการต่อสู้ของชาวบ้านก็ได้มีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนข่มขู่

เพื่อให้เลิกการชุมชน	อย่างไรก็ดี	 ในที่สุดการต่อสู้ของชาวบ้านก็เป็นผลส�าเร็จ	 สังคมกลับมาสงบสุขอีกครั้ง	

ไม่มฝีุน่ละออง	เสยีงดงั	และความสัน่สะเทือนของยานพาหนะและเครือ่งจกัรแต่ก็แลกมาด้วยชวิีตของแกนน�า

บางท่าน172

ประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานของชาวบ้านบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง
กรณีเช่นเดียวกันกับโรงโม่หินที่จังหวัดพิษณุโลก	ภาคอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษและผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชน	และได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก	คือ	กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จังหวัดล�าปางที่

ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่	พ.ศ.	2535	ชาวบ้านแถบนั้นต้องทนทุกข์อยู่กับการสัมผัสมลพิษมาเป็นเวลานาน

จากการหายใจเอาเถ้าดนิทีม่สีารโลหะการปลดปล่อยซลัเฟอร์ไดออกไซด์	การสญูเสยีระบบนิเวศ	ระบบประปา	

รวมทั้งยังท�าลายวัฒนธรรมของชุมชน	ปัญหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ท�าให้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวของภาคประชา

สังคม	เช่น	องค์กรพัฒนาเอกชนอย่างกรีนพีซ	(Green	Peace)	เครือข่ายนักเคลื่อนไหวอย่างเครือข่ายสิทธิ

ผู้ป่วยในการท�างาน	กลุ่มประชาชนต่อต้านถ่านหิน	เป็นต้น173 

การเคลื่อนไหวของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและภาคประชาสังคมน้ันท�าได้เพียงการเรียกร้อง

สิทธิของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า	 สิ่งที่ได้รับคือค่าเยียวยาความเสียหายทางสุขภาพ	ซึ่งเป็น 

การเยียวยาเพียงผลกระทบทีเ่หน็ชดัเจนในขณะนัน้	เช่น	มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ	เย่ือบทุางเดินหายใจ

อักเสบ	ซึ่งไม่สามารถชดเชยให้กับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพในระยะยาว	เพราะเงินที่ทางโรงไฟฟ้า

ต้องชดเชยจากค�าตัดสินของศาลมีเพียงค่าเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย	สุขภาพอนามัย	ความสูญเสียด้าน

จิตใจ	แต่ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสียประโยชน์จากการประกอบอาชีพ	ค่าเสียโอกาสในการด�ารงชีวิต

แบบคนปกติ	และค่าเสียหายในอนาคต	ด้วยเหตุผลที่ว่าค่าเสียหายที่ไม่สามารถชดเชยได้ในกลุ่มหลังนี้เพราะ

ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาประกอบให้เป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายได้	

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมผ่านการฟ้องร้องต่อศาลปกครองใช้เวลายาวนานกว่า	10	ปี	ใน	

พ.ศ.	2558	ศาลปกครองกลางได้ตดัสนิให้มีการเยยีวยาดงักล่าว	ยงัมชีาวบ้านบางกลุม่ทีแ่ม้จะได้รบัผลกระทบ

จากโรงไฟฟ้าแต่ขาดหลักฐานและบางคนไม่ได้ยื่นเรื่องฟ้องจึงไม่ได้รับการเยียวยาจากโรงไฟฟ้า	ผลกระทบ

และการต่อสู้ของชาวบ้านที่ได้สะท้อนให้เห็นผลเสียของความไม่สมดุลทางระบบนิเวศและเศรษฐกิจ	 ใน

อนาคตประเทศไทยยังมีแนวโน้มจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหลายแห่ง	 โดยให้เหตุผลด้านความมั่นคง

ทางพลังงานและเป็นเทคโนโลยีสะอาด174

172	กติตศิกัดิ	์เจมิสทิธปิระเสรฐิ.	(2551).	“ประชาสงัคมกบัการ	(ตาม)	แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม:	ขอ้สงัเกตบางประการ” วารสาร

ร่มพฤกษ์. น.	146,	155-160.
173 Mark	J.	Smith	&	Piya	Pangsapa.	Op.cit. p.	221.
174 กรีนพีซ	“คดีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ:	ทางตันของยุคถ่านหิน.”	(2558).	ค้นคืน	31	กรกฎาคม	2560,	จาก	http://www.

greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/52551/.
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14-64 การวิเคราะห์การเมือง

การเคลื่อนไหวของขบวนการพลเมืองบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตัวอย่างการเคลื่อนไหวหน่ึงของภาคประชาสังคมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของชาว

บ้านกรูด	ต�าบลบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ที่เริ่มปรากฏโครงการข้ึนใน	พ.ศ.	 2540	หลังจากถูก

ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	5	พ.ศ.	2535	ให้เป็น	1	ใน	9	พื้นที่สร้างโรงไฟฟ้า	

9	แห่ง	การต่อต้านเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ม่ันใจในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต

ของคนในพ้ืนที่	ความไม่โปร่งใสของการด�าเนินโครงการ	ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการอนุมัติให้ด�าเนินโครงการไปแล้วทั้งที่การจัดตั้งโรงไฟฟ้านี้จะต้องมีผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเป็น

อย่างมาก	ประชาชนในพื้นที่เกรงว่าเหตุการณ์จะซ�้ารอยดังเช่นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ	 จังหวัด

ล�าปาง	ทียั่งคงมปัีญหาผลกระทบระยะยาวอยูจ่นทกุวนันี	้การเคลือ่นไหวถกูขดัขวางแต่ประชาชนผูเ้คลือ่นไหว

ในพื้นที่ก็ไม่ได้ยอมแพ้	ตัวอย่างเช่น	การใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบที่ถูกจ�ากัดไม่ให้ใช้สิทธิโดยออกค�าสั่ง

ด่วนเพ่ือสกัดไม่ให้มีการชุมนุมเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการรวมตัวกัน	ซึ่งได้ผลกับชาวบ้านบางคนจึงไม่มาชุมนุม	

ชาวบ้านก็แก้ไขด้วยการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ว่าชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรและสิทธิในการอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ดีเพียงใด	 และใช้กลไกตลาดนัดประชาธิปไตย	 คือการแลกเปลี่ยนพบปะข่าวสารในพื้นที่

ตลาดแทนการชุมนุมแบบชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดขวางไม่ให้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่175 

การเคลื่อนไหวของประชาชนชาวบ้านกรูด	แม้จะมีลักษณะเพื่อปกป้องทรัพยากรและผลประโยชน์

ที่จะเข้ามากระทบกับวิถีชีวิต	 แต่ก็ถือได้ว่ามีรูปแบบการต่อสู้ที่หลากหลายมากกว่าการขึ้นป้ายประท้วงและ

ยื่นหนังสือร้องเรียน	ยกตัวอย่างเช่น	การเข้าไปซ้ือหุ้นกับบริษัทที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือจะได้มีโอกาสเข้าไป 

บอกกล่าวและเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแสดงให้เห็นความต้องการและปัญหาในพื้นที่หากมีการสร้าง 

โรงไฟฟ้า	 และต้องการให้ผู้บริหารรับรู้ถึงความเส่ียงหากจะมีการลงทุน	อย่างไรก็ดี	 การพยายามเข้าไปบอก

กล่าวกับนักลงทุนของชาวบ้านก็ไม่เป็นผลส�าเร็จ	 เพราะนักลงทุนก็เพียงต้องการลงเงินและให้ผู้บริหาร

โครงการที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระรับผิดชอบไปเท่านั้น	นอกจากนี้	ชาวบ้านยังรวมเงินกันจ้างนักด�าน�้าเพื่อ

ถ่ายภาพปะการังและความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ชายฝั่งที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้า	 เพื่อน�าไปเป็นหลักฐานที่

แสดงให้เห็นว่าพื้นที่มีคุณค่าทางนิเวศเกินกว่าที่จะน�าไปท�าสิ่งก่อสร้างทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มไม่คุ้มค่าใน

ระยะยาวมากกว่า176	การต่อสูข้องชาวบ้านมีผลท�าให้การก่อสร้างโครงการต้องชะลอเรือ่งไว้ก่อน	เพือ่พจิารณา

ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องให้รอบด้านมากขึน้	แต่กย็งัคงเป็นหน้าทีข่องชาวบ้านอีกเช่นกันทีต้่องคอยเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ 

ซ�้าเดิมที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

การสานเสวนาหาทางออกของประชาสังคมรอบกว๊านพะเยา
การเคลื่อนไหวต่อประเด็นการพัฒนาพื้นที่รอบกว๊านพะเยา	ประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง

ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาชน	 และองค์กรพัฒนาเอกชน	 เริ่มเกิดข้ึนอย่างจริงจังช่วงประมาณ	พ.ศ.	 2530	 

 
175	ทิฆัมพร	รอดขันเมือง.	 (2557).	ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม: บ้านกรูด.	กรุงเทพฯ:	สถาบันพระ

ปกเกล้า.	น.	39.
176 เพิ่งอ้าง.	น.	33-35.	
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14-65การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ประเด็นการพัฒนากว๊านพะเยานับว่ามีความหลากหลายเพราะเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการท�าการเกษตร	การ

ประมง	การท่องเที่ยว	 ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิม	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเน่ืองจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตาม

อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	 (Ramsar	convention)	วันที่	 13	กันยายน	พ.ศ.	2541	ประเด็นการพัฒนาที่

หลากหลายเกิดจากความต้องการของกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมต่าง	 ๆ	 เช่น	 กลุ่มประมง	 กลุ่มชาวนา	 กลุ่ม

ข้าราชการที่ต้องการผลักดันเรื่องการพัฒนาในพื้นที่	 กลุ่มสตรี	 รวมทั้งกลุ่มการเมืองในพื้นที่ที่ยังมีการแบ่ง

ฝ่ายกันอีกด้วย	ในช่วงแรกค่อนข้างมีความไม่ลงรอยกันอยู่บ้าง	แต่ระยะหลังได้มีรูปแบบหรือเปิดเวทีให้ต่าง

แสดงความคิดเห็นและมีที่ทางให้กับทางออกของทุกฝ่ายมากขึ้น	 แต่ก็ยังมีลักษณะพยายามเสนอประเด็น

การพัฒนาที่ตนเห็นว่าส�าคัญมาก่อน177

ต่อมา	 การเคลื่อนไหวของประชาชนรอบกว๊านพะเยาได้มีการท�ากระบวนการประชาเสวนาระหว่าง

ชุมชนกลุ่มต่าง	ๆ	หน่วยงานราชการและภาคเอกชน	รวมทั้งกลุ่มผู้น�าทางการเมืองในพ้ืนที่	เพื่อสะท้อนความ

ต้องการและออกแบบภาพอนาคตของการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยาร่วมกันจนในที่สุดได้มีผลผลิตออกมาเป็น

ธรรมนญูกว๊านพะเยา178	การเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคมรอบกว๊านพะเยาแม้จะไม่มีความขดัแย้งมากนัก

แต่ก็มีลักษณะต่างฝ่ายต่างช่วงชิงพื้นที่ในการผลักดันวาระความสนใจของกลุ่มตนเองให้เข้าสู่วาระนโยบาย	

มีข้อสังเกตได้ว่า	การเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่รอบกว๊านพะเยาถือว่าเป็นรูปแบบการเข้ามาเก่ียวข้อง

และอ�านาจที่เท่าเทียมท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง	พื้นที่รอบกว๊านพะเยายังได้รับความคุ้มครองตาม 

กฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ยังตระหนักถึงความส�าคัญในจุดน้ีจึง 

ไม่ได้มีการอนุมัติก่อสร้างที่ส่งผลกระทบมากนัก	แม้จะปรากฏว่าได้มีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บางส่วนโดย 

ไม่ได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนก่อนก็ตาม	

นอกจากนี้	 กรณีการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมรอบกว๊านพะเยายังอาจไม่ได้เป็นพ้ืนที่ที่ม ี

ผลประโยชน์สูงมากนักเมื่อเทียบกับชุมชนที่ต้องเผชิญกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่และมีอิทธิพล	การเคล่ือนไหว

และแก้ปัญหาจึงเป็นลักษณะความร่วมมือเพื่อหาสมดุลในการพัฒนาและอยู่ร่วมกัน	สอดคล้องกับ	ทิม	ฟอร์

ไซท์ฮ	 (Tim	 Forsyth)	 กล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นแก้ได้ยาก	 เพราะ

อุตสาหกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์	และเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็มัก

มีอิทธิพลต่อนักการเมืองในการที่จะตั้งโรงงานที่ไหนก็ได้	 และการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมก็ท�ารายได้ให้

กับประเทศเป็นจ�านวนมาก179

กรณตีวัอย่างท้ังหมดนี	้เป็นเพยีงการเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคมในประเทศไทยทีพ่อจะมีความ

ส�าเร็จและมองเห็นรูปธรรมได้บ้าง	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ประชาชนไทยยังไม่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อตอบ

สนองต่อกรณีปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลของรัฐอย่างย่ังยืน	 การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นต่อเม่ือมีปัญหา 

 

177		โปรดดู	มนตรา	พงษ์นิล.	(2549).	“การพัฒนากว๊านพะเยากับการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม”	ใน	เอกสารประกอบการเสวนา

กลุ่มย่อยที่ 5 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10.	กรุงเทพฯ:	สถาบันพระปกเกล้า.	น.	301-322.	
178 โปรดดู	สหัทยา	วิเศษ	และชัยวัฒน์	จันธิมา.	(2557).	รายงานการวิจัย เรื่อง การสานเสวนาเพ่ือออกแบบธรรมนูญกว๊าน

พะเยาที่พึงปรารถนา.	ม.ป.ท.	
179 Quoted	in	Mark	J.	Smith	&	Piya	Pangsapa.	Op.cit. p.	221.
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ดังเช่น	กิตติศักดิ์	เจิมสิทธิประเสริฐ	วิเคราะห์ว่าการต่อสู้ของ	“ชาวบ้าน”	ยังไม่อาจไปถึงขั้นของประชาสังคม	

จิตส�านึกของประชาชนยังไม่มากนักในด้านการดูแลทรัพยากรของส่วนรวม	จนเมื่อได้รับผลกระทบในเรื่อง

ของปากท้องจึงออกมาต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิ	ทั้งที่หัวใจของประชาสังคมนั้นมี	3	ประการ	ได้แก่	การตระหนัก

สิทธิประโยชน์ของตน	 เข้าใจและสละเสรีภาพบางอย่างของตนเพื่อความสันติของสังคม	และยังต้องมีวินัย

และความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย180	ประชาสังคมจึงยังไม่ใช่แนวคิดที่ใช้อธิบายการต่อสู้ของชาวบ้านซึ่ง

ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอทั้งความพร้อมด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	 เพราะประชาสังคมที่ส�าเร็จนั้นจะ

ถูกขับเคลื่อนโดยคนชั้นกลางซ่ึงมีความพร้อมและหลุดพ้นจากปัญหาเรื่องปากท้อง	สอดคล้องกับ	มาร์ค	เจ	

สมิธ	และปิยะ	แพ่งสภา	(Mark	J.	Smith	&	Piya	Pangsapa)	ที่ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวในเมืองจะมีศักยภาพ

มากกว่าในการขับเคล่ือนเพราะสมาชิกส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะด้านการ

จัดการซึ่งท�าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายได้มากกว่า181

กติตศิกัด์ิ	เจมิสทิธิประเสรฐิ	ยงักล่าวต่ออกีว่าแนวความคดิในการเข้าสูพ่ืน้ท่ีสาธารณะของประชาชน

บางกลุ่มอย่างเช่นการมองทรัพย์สินส่วนรวม	หลายคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใครจะเข้าไปใช้ก็ได้เพราะไม่มีเจ้าของ	

การตระหนักในสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยยังมีแนวโน้มเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐด�าเนินการตามหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิที่ตนควรจะได้	มากกว่าจัดการแก้ปัญหาเองโดยไม่พึ่งพาภาครัฐ182

ข้อวิเคราะห์ดังกล่าว	สอดคล้องกับ	ถวิลวดี	บุรีกุล	และสติธร	ธนานิธิโชติ	ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในประเทศไทยตลอดระยะเวลา	80	กว่าปีทีผ่่านมา	นบัตัง้แต่รฐัธรรมนญูฉบบัแรกใน	พ.ศ.	2475	 

มีสภาพล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด	 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	

เป็นต้นมาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ดีขึ้น	แต่ยังคงมีอุปสรรคหลายประการ	ได้แก่	การรับรู้

และให้ความส�าคัญกับแนวคิดการมีส่วนร่วม	 กฎหมายและกลไกท่ีมีอยู่ไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม	 ขาดผู้มี

ทักษะและมีความรู้เชิงเทคนิคในการใช้เคร่ืองมือแบบมีส่วนร่วม	ความพร้อมของหน่วยงานรัฐ	ฯลฯ	ปัญหา

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือปัจจัยด้านวัฒนธรรมในประเทศไทยที่มีอุปสรรคต่อพัฒนาการการเคลื่อนไหวของภาค

ประชาสังคม	โดยประชาชนจ�านวนไม่น้อยในประเทศนับว่ายังขาดความพร้อมต่อการมีส่วนร่วม	ไม่สนใจใน

การมีส่วนร่วม	 จนท�าให้ผู้มีอ�านาจฉวยโอกาสใช้อ�านาจทางการเมืองในทางที่เอื้อประโยชน์ส่วนตน	ในทาง

เดียวกันผู้ที่มีอ�านาจในสังคมไทยไม่น้อยเช่นกันที่คุ ้นชินกับการมีอ�านาจเหนือประชาชน	 ไม่ยอมรับเมื่อ

ประชาชนเรียกร้องสิทธิหรือการมีส่วนร่วมและพยายามใช้อ�านาจจัดการกับประชาชนเหล่านั้น183

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่องที่ 14.3.3

180	โกวิท	วงศ์สุรวัฒน์.	(2549).	น.	6	อ้างใน	กิตติศักดิ์	เจิมสิทธิประเสริฐ.	อ้างแล้ว.	น.	158.	
181	Mark	J.	Smith	&	Piya	Pangsapa.	Op.cit. pp.	224-230.	
182	กิตติศักดิ์	เจิมสิทธิประเสริฐ.	อ้างแล้ว.	น.	155-160.	
183 ถวิลวดี	บุรีกุล	และสติธร	ธนานิธิโชติ. อ้างแล้ว.	น.	375-377.
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14-67การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

ตอนที่ 14.4

ทิศทางของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	14.4	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	14.4.1		ทิศทางงานวิชาการและงานวิจัยของนิเวศวิทยาการเมือง

เรื่องท่ี	14.4.2		บทบาทของนิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบาย

แนวคิด
1.		 	งานวิชาการและงานวิจัยในขอบเขตของนิเวศวิทยาการเมืองที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

การเปล่ียนแปลงทางเกษตรกรรม	การอนุรักษ์	การประมงและสัตว์น�้า	การท�าเหมือง	และ

งานส่วนใหญ่ยังยึดโยงกับพื้นที่ในประเทศแถบอเมริกาตอนเหนือ	ตอนกลาง	ยุโรป	และ

อเมริกาใต้	แสดงให้เห็นว่างานวิชาการและงานวิจัยเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเมืองยังมีพื้นที่

ในการพัฒนาได้อีกมาก	 ในอนาคตก็จะมีความหลากหลาย	 เฉพาะประเด็น	 และขยาย

ขอบเขตไปยงัพืน้ทีข่องศาสตร์อืน่มากขึน้	ได้แก่	การศึกษาเก่ียวกับการเมืองเรือ่งสิง่แวดล้อม	

นิเวศวิทยาการเมืองของเมือง	 โลกร้อนและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ฯลฯ	นอกจากการขยาย

ขอบเขตประเด็นศึกษา	 วิธีการศึกษาของนักนิเวศวิทยาการเมืองก็จ�าเป็นต้องเข้าไปเป็น

หุ้นส่วนกับกลุ่มเคล่ือนไหวทางสังคมด้วย

2.		 	การวางแผน	ด�าเนินการ	 และประเมินผลทางนโยบายในปัจจุบันและอนาคต	ผู้ก�าหนด

นโยบายมีแนวโน้มที่จะต้องค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายมากขึ้น	 มีมุมมอง

เชิงนิเวศที่มองทุกองค์ประกอบในกระบวนการนโยบายมีความส�าคัญและส่งผลกระทบ

เช่ือมโยงถึงกันเสมอ	 โดยอาจส่งผลในระยะยาวได้ด้วย	 ถือว่าสอดคล้องกับมุมมองของ

นิเวศวิทยาการเมือง	หากแต่ประเด็นความท้าทายคืองานของนิเวศวิทยาการเมืองมักไม่

ได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	และนักวิชาการผู้เคลื่อนงานด้านนี้ก็ไม่ได้เข้าไปมี

บทบาทในการน�าเข้าข้อมูลหรือผลการศึกษาต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจมากนัก	ยังคงเป็นการ

ส่ือสารในแวดวงของนักนิเวศวิทยาการเมอืงเพยีงเท่านัน้	จงึเป็นการยากทีจ่ะส่งผ่านปัญหา	

ข้อค้นพบ	และข้อเสนอแนะไปสู่ระดับนโยบายและการตัดสินใจได้	ต่อประเด็นนี้ถือเป็น

ความท้าทายใหม่ที่นักนิเวศวิทยาการเมืองจะต้องก้าวข้ามข้อจ�ากัดนี้เพื่อให้แนวคิด

นิเวศวิทยาการเมืองไม่ใช่เพียงแนวคิดเพ่ือใช้ในเชิงวิพากษ์	 แต่ยังสามารถน�าไปสู่การ

ประยุกต์ใช้ได้จริงด้วย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	14.4	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 ระบแุนวโน้มของประเดน็และวิธกีารศกึษาในอนาคตเกีย่วกบัแนวคดินเิวศวทิยาการเมืองได้

2.		 วิเคราะห์ปัญหาส�าคัญของนิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบายได้
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เรื่องที่ 14.4.1  ทิศทางงานวิชาการและงานวิจัยของ

 นิเวศวิทยาการเมือง

ประเด็นและพื้นที่ของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองที่ผ่านมา
แบทเทอร์เบรี	 ได้ส�ารวจงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาการเมืองจากการตีพิมพ์

ในวารสารตั้งแต่	ค.ศ.	1994–เดือนตุลาคม	ค.ศ.	2014	จากจ�านวน	147	บทความ	พบว่า	งานวิชาการส่วนใหญ่

เร่ิมมีมากขึ้นตั้งแต่ช่วงยุค	 2000	 เป็นต้นมา	 ประเด็นท่ีมีมากจะเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทาง

เกษตรกรรม	 การอนุรักษ์	 การประมงและสัตว์น�้า	 การท�าเหมือง	 และงานส่วนใหญ่เหล่านี้ยังคงยึดโยงกับ

ประเด็นปัญหาในพื้นที่หลักอย่างประเทศทางแถบอเมริกาตอนเหนือ	ตอนกลาง	ยุโรป	และอเมริกาใต้184 

184	Simon	Batterbury. Op.cit. pp.	36-37.	
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จ�านวนบทความ	

การท�าฟาร์มปศุสัตว์	

นิเวศวิทยาการเมืองเชิงภูมิภาค	

การเคลื่อนไหวทางสังคม

นิเวศวิทยาการเมืองสตรีนิยมและเพศ

ทฤษฎีหลังอาณานิคม

อันตรายทางธรรมชาติ

การย้ายถิ่นและส่ิงแวดล้อม

ประเด็นพรมแดนและการต่อสู้

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์

การพัฒนาระหว่างประเทศ

ระบบชลประธาน

นิเวศวิทยาการเมืองเรื่องสุขภาพ

โลกร้อนและคาร์บอน

ความรู้ของชนพื้นเมือง

การครอบครองที่ดินและการเข้าถึง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการ

เสรีนิยมใหม่และหลังทุนนิยม

การสร้างทางสังคมเกี่ยวกับอัตลักษณ์และธรรมชาติ

ภาพรวมและการทบทวนบทความ

นิเวศวิทยาการเมืองของเมือง

ป่าไม้:	ประเด็นทางสังคมและการเมือง

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับน�้า

เหมืองแร่และน�้ามัน

การประมง

ประเด็นทางสังคมและการอนุรักษ์

การเปลี่ยนแปลงทางอาหารและพืชผล

ภาพที่ 14.1 ประเด็นงานวิชาการนิเวศวิทยาการเมือง ค.ศ. 1994-2014 ส�ารวจโดยแบทเทอร์เบร1ี85

185	Simon	Batterbury.	Op.cit. p.	36.
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จ�านวนบทความ

ตะวันออกกลาง
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แอฟริกาเหนือ

เอเชียกลาง

แอฟริกา

แอฟริกาตะวันออก

ออสตราเลเซีย	(ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)	

โอเชียเนีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเชียใต้
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ยุโรป

อเมริกากลาง	(รวมเม็กซิโก)

อเมริกาเหนือ

ภาพที่ 14.2 พื้นที่ศึกษางานวิชาการนิเวศวิทยาการเมือง ค.ศ. 1994-2014 ส�ารวจโดยแบทเทอร์เบร1ี86

การส�ารวจของแบทเทอร์เบรีท�าให้มองเห็นภาพรวมจ�านวนงานวิชาการและวิจัยทางนิเวศวิทยา

การเมืองที่มีจ�านวนมากในแต่ละประเด็นและในรายพื้นที่	 ประเด็นทางวิชาการและพื้นที่ศึกษาที่ขาดหายไป

นั้นมีความสอดคล้องกับข้อเสนอของนักวิชาการนิเวศวิทยาการเมืองหลายท่านว่าประเด็นศึกษาทาง

นิเวศวิทยาการเมืองในอนาคตอาจจะต้องมีความหลากหลาย	เชิงลึก	มีความเฉพาะ	และขยายขอบเขตพื้นที่

ศึกษาให้มากขึ้นจากเดิม	ดังที่	 ซิมเมอเรอร์	 (Zimmerer)	 กล่าวถึงการข้ามศาสตร์งานวิชาการของแนวคิด

นิเวศวิทยาการเมืองซึ่งเป็นแนวคิดเชิงสังคมศาสตร์	 กับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์	 ว่าวิธีศึกษาในเชิงของ

นิเวศวิทยาการเมือง	 เช่น	 การวิเคราะห์วาทกรรม	การวิเคราะห์เน้ือหา	 หรือชาติพันธุ์วิทยาอาจไม่ได้เข้าไป

เกี่ยวข้องกับงานในสายวิทยาศาสตร์มากนัก	แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มความเกี่ยวพันกันมากขึ้น	เช่น	งานของ

เบล็คกี้	 และบรู้คฟิลด์	 ใน	ค.ศ.	 1987	ที่ใช้ค�าว่านิเวศวิทยาการเมือง	 (Political	 ecology)	มาเป็นแนวทาง

การศกึษาด้านสิง่แวดล้อมทีค่�านงึถงึเศรษฐศาสตร์การเมอืง	อ�านาจทางสงัคม	และนิเวศวทิยา	ด้วยการบรูณาการ

สังคมศาสตร์และศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกันในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสังคม	

186	Ibid.	p.	37.	
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งานของเอสโกบาร์	 พีทและวัตต์	 และร็อบบินส์	 (ค.ศ.	 1998,	 2004	 และ	 2003	ตามล�าดับ)	 ได้ใช้ 

ค�าว่านิเวศวิทยาการเมืองหลังโครงสร้าง	(Post-structural	political	ecology)	เพื่อใช้นิเวศวิทยาการเมือง

ในการพิจารณาเกี่ยวกับอ�านาจทางสังคมกับความรู้	งานของบรายแอนท์	และ	ฟอร์ไซท์ฮ	ใน	ค.ศ.	1991	และ	

2002	 ใช้ค�าในการศึกษาคือการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 politics)	 ที่ศึกษาถึงการเมืองใน

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	ความหมายของศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	การจัดการ	และนโยบายในฐานะที่เป็นรากฐาน

ของนิเวศวิทยาการเมือง	หรืองานของ	บูราวอย	 (Burawoy)	 แจนเซน	 (Jansen)	 แคลลีเบิร์ก	 (Kalleberg) 

ร็อบเบิร์ตสันและฮัล	 (Rebertson	&	Hull)	 (ค.ศ.	 2005,	 2009,	 2005	 และ	 2001)	 ซึ่งใช้ค�าว่าพลเมือง	

สังคมวิทยาสาธารณะ	และสาธารณะศาสตร์	 (Citizen	Science,	 Public	 Sociology,	 Public	 Science)	

งานของนักวิชาการกลุ่มน้ีมีแนวโน้มเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมเข้ากับสังคมศาสตร์แนวการเคลื่อนไหวทางสังคม	

เป็นนิเวศวิทยาการเมืองสาธารณะ	(Public	Political	Ecology)187 

ประเด็นที่น่าสนใจของนิเวศวิทยาการเมืองในอนาคต
นเิวศวทิยาการเมอืงปัจจบุนัได้ถกูน�าไปใช้ในการวิเคราะห์และขบัเคลือ่นกับหลายแนวคิด	ยกตวัอย่าง

งานเขียนของ	เอ็ดเวิร์ด	อาร์	คาร์	(Edward	R.	Carr)	ที่ใช้นิเวศวิทยาการเมืองในการวิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพชีวิตความเป็นอยู่	ไบรอัน	คิง	(Brian	King)	ศึกษานิเวศวิทยาการเมืองกับประเด็นสุขภาพที่ท�าให้พบ

ว่าปัญหาโรคตดิต่อหรือรูปแบบของการเกดิโรคในแต่ละพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนันัน้ยงัเกีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อม

การเมืองในแต่ละแห่งและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่	เอริค	สเวนเกดาว	(Erik	Swyngedouw)	ศึกษาการน�า

นิเวศวิทยาการการเมืองมาใช้ในการจัดการความเป็นเมือง	แมทท์	ฮิวเบอร์(Matt	Huber)	ที่ช้ีประเด็นให้เห็น

ว่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างพลังงานนั้นถูกน�าไปใช้น้อยมากในงานของนิเวศวิทยาและควรจะมีเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นการเมืองในพื้นที่พลังงาน	หรือซีเลีย	 เลอฟ	 (Celia	

Lowe)	ที่ศึกษาความม่ันคงทางอาหารกับนิเวศวิทยาการเมือง188

ร็อบบินส์เสนอว่านิเวศวิทยาการเมืองได้มีการแผ่ขยายสาขาการศึกษาที่กว้างไปมากข้ึนจากจุดเดิม	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเมือง	(Urban	ecological	research)	ได้ท�าให้ความคิด

ทางนิเวศวิทยาการเมืองเข้าไปผสมผสานกับการศึกษาเกี่ยวกับเมือง	 (Urban	studies)	 เกิดการเคลื่อนไหว

อย่างฉับไวและควบรวมกันอย่างทะลักทะลาย	เช่น	การศึกษาเกี่ยวกับเมือง	กลุ่มผลประโยชน์และตัวแสดง

ทีม่อี�านาจเกีย่วกบัการตดัสินใจในประเด็นทีเ่กีย่วกบัการจดัการเมอืง	ปฏบิตักิารทางสงัคม	การเมอืงของเมอืง	

ประชากรและกระบวนการทีถ่กูท�าให้เป็นการเมอืงในเมอืง	ยตุธิรรมสิง่แวดล้อมของเมอืง	เป็นต้น	และประการ

ที่สอง	 เกิดความสนใจทางทฤษฎีที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับองค์กร	 (Bodies)	 อุดมการณ์	 (Ideologies)	 และสาระ	

(Subjects)	ที่ท�าให้เปิดพื้นที่งานวิจัยเก่ียวกับประเด็นเหล่าน้ีเกิดข้ึนมากมาย	ประการสุดท้าย	การเพิ่มขึ้นของ

องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่มนุษย์และตัวแสดงในเครือข่าย189

187	Karl	S.	Zimmerer.	Opcit. 151-152.
188 Ibid. pp.	332-353,	488,	615.	
189	Paul	Robbins. Op.cit. p.	72.
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นิเวศวิทยาการเมืองของเมือง	 เป็นประเด็นการศึกษาหนึ่งที่มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความ 

น่าสนใจในการศึกษาเพื่อแตกแขนงออกไปจากแนวคิดว่าด้วยนิเวศวิทยาการเมือง	 และยังมีอีกหลายแง่มุม

ที่นักนิเวศวิทยาการเมืองยังต้องท�าการศึกษาและบางครั้งอาจต้องค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนอง

ต่อประเดน็เมือง	 (Urban)	 เหล่านัน้	ดงัทีซ่มึมาร์สรปุว่านเิวศวทิยาการเมอืงของเมอืงนัน้ก�าลงัถกูท้าทายมากข้ึน

เพราะเมืองในประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายก�าลังจะพัฒนาไปเป็นเมืองที่ใหญ่ข้ึนและแน่นอนว่าปัญหา 

สิ่งแวดล้อมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	 ควรมีการศึกษาที่เกี่ยวกับความหลากหลายของความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแสดงทางสังคมซึ่งไม่ใช่เพียงระหว่างมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น	แต่ยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่

มนุษย์อาจต้องมีการศึกษาในลักษณะที่อิงกับมิติด้านเศรษฐกิจมากขึ้น190 

เช่นเดียวกับงานของแองเจโล	(Angelo)	และวอชส์มิทช์	(Wachsmuth)	ศึกษานิเวศวิทยาการเมือง

ของเมอืง	(Urban	political	ecology)	ซ่ึงแนวคิดนีพ้ฒันามาตัง้แต่ช่วงทศวรรษ	1990	โดยเป็นการน�าแนวคดิ

นิเวศวิทยาการเมืองเข้ามาใช้ในการจัดการเมืองและในเชิงทฤษฎี	นิเวศวิทยาการเมืองยังถูกใช้เป็นกรอบใน

การสร้างทฤษฎีนิเวศวิทยาการเมืองของเมืองในฐานะที่เมืองเป็นผลผลิตจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านทาง

สังคม	และการใช้นิเวศวิทยาการเมืองเข้ามาก็เพื่อของการสร้างความเป็นเมืองให้เกิดขึ้นไม่ใช่ของเมือง	(Not	

of	the	city	but	of	urbanization)	กล่าวคือนิเวศวิทยาการเมืองจะช่วยให้เกิดการจัดการเมืองที่ดียิ่งขึ้นที่

ไม่เพียงแต่จัดการเมืองในเชิงโครงสร้าง	 เช่น	 ถนน	น�้าเสีย	 แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการจัดการเพื่อให้เกิด

ความเป็นเมืองอีกด้วย191

เปียรู้ทและคณะ	เสนอทิศทางประเด็นนิเวศวิทยาการเมืองอื่นที่น่าสนใจคือเรื่องโลกร้อน	เนื่องจาก

ที่ผ่านมานิเวศวิทยาการเมืองถูกน�าไปใช้อธิบายและศึกษาปรากฏการณ์การเมืองในบริบทของทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น	การน�าทรัพยากรมาใช้	ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	

หรือนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม	ฯลฯ	ซึ่งการศึกษาในแนวนี้มีเป็นจ�านวนมากและอาจกล่าวได้ว่าทั่วโลกได้เริ่ม

ให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาเหล่านี้มากขึ้นแล้ว	 ในอนาคต	 ประเด็นที่น่าจะมีความส�าคัญกล่าวถึงใน

นิเวศวิทยาการเมืองน่าจะเป็นเรื่องโลกร้อน	 (Climate	 change)	 โลกร้อนอาจเป็นแหล่งของประเด็นศึกษา

ในนิเวศวิทยาการเมือง	 เพราะทั่วโลกเห็นว่าเป็นปัญหาร่วมและควรที่จะต้องจัดการร่วมกัน	 ดังเช่น	 ในยุค	

1970	ปัญหาร่วมคือเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 จนกระทั่งยุคตั้งแต่	 1970	 เป็นต้นมา	 ก็ยังคงเป็นเรื่องของการ 

ถกเถียงเก่ียวกบัทนุนยิม	แต่เป็นในมติเิพือ่สร้างความสามารถในการจดัการทนุนยิมและการพฒันาตลาดใหม่ 

เป็นทุนนิยมแบบร่วมสมัยให้ระบบแวดล้อมตลาดและทุนน้ันยังอยู่ได้เพ่ือให้ทุนนิยมน้ันยังคงอยู่ต่อไปได1้92

ขณะที่	 โอลสันและคณะ	 (Olsson	&	 other)	 เสนอทิศทางการพัฒนาทั่วโลกในอนาคตจะเน้น 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซ่ึงมีมิติที่สอดคล้องกับนิเวศวิทยาการเมือง	 เพราะสิ่งที่นักนิเวศวิทยาการเมือง

ก�าลังให้ความสนใจต่อประเด็นนี้คือจะเปลี่ยนผ่านอุดมคติหรือแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้

อย่างไร	ซึ่งโอลสันและคณะได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการที่ส�าคัญและจะช่วยสนับสนุนให้เกิด

การเปลีย่นผ่านการพฒันาทีย่ัง่ยนืได้	คอื	งานวิจัยทีเ่น้นนวตักรรมและความสมัพันธ์เชิงระบบระหว่างเทคโนโลยี	

190	Anna	Zimmer.	Op.cit. p.	351.	
191	Hillary	Angelo	&	David	Wachsmuth.	Op.cit. 
192	Tom	Perreault	&	other. Op.cit.	pp.	624-625.	
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นิเวศวิทยา	และสังคม	ต่อมาคือการศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนผ่านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	และสิ่งสุดท้าย

ที่ควรศึกษาคือสถาบันซ่ึงท�าหน้าที่ในการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ193

แนวทางการศึกษาทางนิเวศวิทยาการเมือง
นอกเหนือจากประเด็นวิชาการของนิเวศวิทยาการเมืองที่จะมีลักษณะข้ามศาสตร์มากข้ึนแล้ว	ในเชิง

ของกระบวนการศึกษาและวิจัยเชิงนิเวศวิทยาการเมือง	อาจต้องปรับวิธีการที่ท�าให้ได้ชุดข้อมูลในเชิงลึก	งาน

วิจัยแบบเดิมเก่ียวกับสิทธิในที่ดิน	 สิทธิคนกลุ่มน้อย	 การใช้ทรัพยากร	 ที่เน้นไปทางศึกษาพลวัตของการ

เคลื่อนไหวทางสังคมและมักศึกษาแบบปิดในกลุ่มเคลื่อนไหวด้วยกันเองนั้นอาจไม่เพียงพอ	แนวโน้มต่อไป

ของการศึกษาในเชิงนิเวศวิทยาการเมืองจึงอาจต้องเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มเคล่ือนไหวทางสังคม	 ส่วน 

นักวิชาการที่เป็นนักเคลื่อนไหว	(Activist	scholarship)	นี้อาจต้องมีการน�าเสนอการเคลื่อนไหวแบบตรงไป

ตรงมาของตนเข้ามาสู่งานหรือแนวคิดของนิเวศวิทยาการเมืองมากข้ึน	 เพ่ือให้เกิดการใช้ภาษาเฉพาะที่เกิด

จากประสบการณ์ของนักเคล่ือนไหว194

ในเชิงพ้ืนที่ศึกษาของนิเวศวิทยาการเมือง	เปียรู้ท	และคณะ	เสนอว่าควรมีงานเก่ียวกับประเทศหรือ

ภูมิภาคอื่น	ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ารวจของแบทเทอร์เบรี	ที่เสนอไปในตอนต้นว่ามีจ�านวนงานวิชาการเกี่ยวกับ

นิเวศวิทยาการเมืองจ�านวนมากแล้วในประเทศแถบอเมริกา	นอกจากนี้งานวิชาการทางแนวคิดนี้ควรม ี

การศึกษาในภาษาอื่น	 แม้จะมีความยากล�าบากในการท�างานในด้านของอุปสรรคทางภาษา	 แต่การศึกษาใน

พื้นที่ที่มีความแตกต่างจะช่วยสร้างผลผลิตที่แตกต่างในเชิงภูมิศาสตร์ได้195

สอดคล้องกับประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางวิชาการที่มีนักวิชาการฝั่งยุโรปและอเมริกาเป็น

จ�านวนมาก	ซึ่งอธิบายได้ตามลัทธิหลังอาณานิคมนิยม	 (Postcolonialism)	กล่าวถึงยุคของประวัติศาสตร์

ช่วงที่มีความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมเกิดข้ึนโดยทั่วไป	ไม่เพียงแต่ระหว่างประเทศล่าอาณานิคมกับ

ประเทศในอาณานิคมเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงนักเขียนเชิงวิชาการทางฝั่งเหนือ	 นักเศรษฐศาสตร์	 และนัก

วิทยาศาสตร์	 กับนักแปล/นักอธิบายของโลกทางฝั่งใต้	 ที่ร็อบบินส์ได้พยายามอธิบายความไม่เท่าเทียมและ

การถูกกดขี่ผ่านงานวิชาการจากมุมมองของประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างฝั่งยุโรปหรืออเมริกา	 งานวิชาการ

เหล่านี้ล้วนมาจากนักวิชาการฝั่งประเทศเจ้าอาณานิคม	แต่ไม่ได้มาจากมุมมองของประเทศใต้อาณานิคมเลย	

ท�าให้ชิ้นงานมีการเผยแพร่ในรูปแบบภาษาและมุมมองเดียว	 ขณะที่งานเขียนเชิงนิเวศวิทยาการเมืองใน 

ภาษาอื่นกลับไม่ได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง	จึงเกิดการครอบง�าอ�านาจทางความคิดและมุมมองได้196

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.4 เรื่องที่ 14.4.1

193	Per	Olsson	&	other.	(2014).	“Sustainability	Transformations:	A	Resilience	Perspective.” Ecology and 

Society.	n.p.
194	Nick	Heynen	&	Levi	Van	Sant. Op.cit. p.	173.
195	Tom	Perreault	&	other.	Op.cit.	pp.	626-628.	
196	Paul	Robbins. Op.cit.	pp.	69-70.	
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14-75การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง

เรื่องที่ 14.4.2  บทบาทของนิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบาย

บทบาทของนิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบายเป็นการน�าแนวคิดเชิงนิเวศเข้ามาใช้ในวาระของ

นโยบาย	 หากรัฐจะจัดท�านโยบายใดนโยบายหนึ่งจ�าเป็นต้องวางอยู่บนหลักการว่านโยบายสาธารณะนั้น

ประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแต่ละประเภทและกระบวนการจัดท�านโยบาย	ในส่วน

ขององค์ความรู ้ของนโยบายแต่ละประเภทในปัจจุบันจะมีลักษณะข้ามศาสตร์และหลากหลาย	 ขณะที่

กระบวนการจัดท�านโยบายนั้นหมายถึงการรวมเอาตัวแสดงที่เก่ียวข้องและหลากหลายทั้งเชิงความรู้ความ

สามารถและความเป็นตัวแทนของพื้นที่ต้องไม่ถูกละเลย	 สอดคล้องกันกับ	 บิริแอสซุวลิส	 (Briassoulis,	

2005)	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์	(2541)	และนพนันท์	อนุรัตน์	(2548)	ที่ว่าในอนาคตการท�านโยบายจะต้องให้

ความส�าคัญกับมุมมองเชิงนิเวศ	มีการค�านึงถึงผลกระทบวงกว้างและระยะยาว	และการจัดสรรผลประโยชน์

ที่เชื่อมโยงกันระหว่างตัวแสดงที่หลากหลาย	อย่างไรก็ดี	สิ่งที่ท้าทายและต้องจัดการให้ได้ก่อนไปถึงยังจุดน้ัน	

คือการจัดการกับสะพานเชื่อมนิเวศวิทยาการเมืองไปสู่นโยบาย	ซึ่งยังมีข้อบกพร่องและต้องการการเติมเต็ม

อีกมาก	ดังที่เปียรู้ทและคณะกล่าวว่านักนิเวศวิทยาการเมืองอาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ก�าหนดนโยบาย

หรือผู้ที่มีบทบาทในกระแสนโยบาย	เช่น	กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม	เพื่อให้งาน

วิชาการเกี่ยวกับนิเวศวิทยาการเมืองอยู่ในลักษณะท่ีจับต้องได้และตอบสนองต่อความเป็นจริงมากขึ้น197 

เช่นเดียวกันกับ	 แม็คคัสเกอร์	 (McCusker)	 กล่าวถึงบทบาทของนิเวศวิทยาการเมืองในกระแส

นโยบายว่าค่อนข้างมจี�ากดั	ถงึแม้ว่านเิวศวิทยาการเมอืงจะได้รบัการกล่าวถงึในวงวชิาการและมปีระวตัศิาสตร์

ที่ค่อนข้างนานพอสมควร	การพัฒนานโยบายที่พบเห็นส่วนใหญ่ยังเป็นการพัฒนาผ่านระบอบและอ�านาจ	

การใช้นิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบายจึงเป็นการวิเคราะห์นโยบายและผลลัพธ์ทางนโยบาย	ส่วนใหญ่

เกี่ยวกับการจัดท�านโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวแสดงในพ้ืนท่ีนโยบาย	

เช่น	 ในวอชิงตัน	ดีซี	 น้ันจ�าเป็นที่จะต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างผู้จัดท�านโยบาย	ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ	และ

หุ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ผู้จัดท�านโยบายคือฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้ออกกฎหมาย	

นโยบายหรือกฎหมายก็มักถูกสร้างขึ้นทางตรงทางอ้อมจากกลุ่มผลประโยชน์และองค์กรประเภทนักคิด	

(Think	tank)	กฎหมายหรือนโยบายเม่ือออกมาแล้วก็มีข้อจ�ากัดในการน�านโยบายไปปฏิบัติและงบประมาณ

ด้วยเช่นกัน	ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้น�านโยบายไปปฏิบัติที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร	

ข้อจ�ากัดของนิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบายนั้นส่วนหน่ึงเพราะนักนิเวศวิทยาการเมืองมัก

จะพูดคุยเฉพาะในหมู่นักนิเวศวิทยาการเมืองกันเองหรืออยู่ในแวดวงวิชาการ	 ท�าให้นิเวศวิทยาการเมืองไม่

ได้ถูกใช้ในกระแสนโยบาย	บางครัง้สถาบนัทางนโยบายหรอืผูใ้ห้ทนุกม็ข้ีอจ�ากดัเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะให้เขยีนเกีย่วกบั

สถาบันทางนโยบาย	 เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบายก็ประสบปัญหาเรื่องภาระ 

 

197	Tom	Perreault	&	other. Op.cit.	pp.	626-628.	
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การท�างานท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในทางวิชาการของผู้ที่ท�าหน้าที่เก่ียวข้องกับนโยบายโดยตรง198	 นอกจากน้ี	

นิเวศวิทยาการเมืองยังไม่สามารถท�าได้และไม่ได้ท�าในเรื่องของการเป็นสะพานเชื่อมชุมชนทั่วโลกให้พยายาม

ลดผลเสียด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง199 

ยกตัวอย่างงานวิจัยของ	คอสตากิสและคณะ	ศึกษาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ

ดิจิทัลที่นับวันจะเติบโตมากข้ึน	 โดยวิเคราะห์จากสมมติฐานตัวแบบเศรษฐกิจ	 2	ตัวแบบ	 ได้แก่	 the	 neo-

feudal	cognitive	capitalism	(NFCC)	ซึง่เป็นตวัแบบทีถู่กควบคุมทางการเมืองด้วยทนุ	กับอีกตวัแบบหน่ึง

คอื	the	hypothetical	case	of	mature	peer	production	(HMPP)	ทีถ่กูควบคมุทางการเมอืงด้วยประชาสงัคม	

และพบว่าทั้ง	2	ตัวแบบต่างให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางตรงเหมือนกัน	เพราะต่างมีการใช้วัตถุอุปกรณ์

ด้านเทคโนโลยีในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเช่นกัน	แต่การด�าเนินธุรกิจแบบ	NFCC	 น้ันเน้นทุนนิยม

มากกว่าจะมีลักษณะท�าให้เกิดพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าที่ไม่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่ธุรกิจ

แบบ	HMPP	 เสนอการใช้เทคโนโลยีต่อผู้บริโภคในเชิงสร้างคุณค่าทางสังคม	หรือการออกแบบที่ยั่งยืน

มากกว่า	นั่นหมายถึงว่าการด�าเนินธุรกิจในแบบทุนนิยมมากเกินไปต่อไปเรื่อย	ๆ	จะยิ่งท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ต่อมิติสังคมสิ่งแวดล้อมและความไม่เท่าเทียมมากขึ้น	การศึกษาของคอสตากิสและคณะ	จึงยิ่งตอกย�้าหรือ

ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจในแบบ	HMPP	ที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางเลือกที่ค�านึงถึงผลกระทบที่ตาม

มาด้านสิ่งแวดล้อม	 แต่ธุรกิจแบบนี้ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องการเข้าถึงและความสัมพันธ์ทางการเมือง200	 งาน

วิจัยของคอสตากิสและคณะสะท้อนให้เห็นว่างานวิชาการเชิงนิเวศวิทยาน้ันจะไม่บรรลุเป้าหมายของแนวคิด

นี้ได้เลย	หากไม่ได้น�าเสนอผลการวิจัยไปสู่วาระนโยบาย	 และหากจะได้ผลจริง	 งานวิจัยเช่นนี้ยังต้องน�าเอา

ตัวแทนธุรกิจชุมชนเข้าไปร่วมเคล่ือนไหวให้มีผลในการตัดสินใจทางนโยบายด้วย

แบทเทอร์เบรีกล่าวเพิ่มเติมว่าทิศทางในกระแสนโยบายของนิเวศวิทยาการเมือง	นักนิเวศวิทยา

การเมืองจ�าเป็นต้องเข้าไปมีที่ทางในกระแสนโยบายมากขึ้น	อาจมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรทางนโยบาย

ด้วยการเป็นผู้แนะน�าหรือให้ปรึกษาทางนโยบาย	 เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเป็นตัวแทนการเคลื่อนไหวที่มีอ�านาจ

ในการเสนอหรือสอดแทรกทางเลือกนโยบายเข้าไป	เช่น	การวิพากษ์ของอารูโต	เอสโกบาร์	 (ใน	ค.ศ.	2008)	

เกี่ยวกับการพัฒนากระแสหลักและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศ	 เอสโกบาร์ได้ท�าการ

วิจัยและขับเคล่ือนกับกลุ่มเคลื่อนไหวในกลุ่มลูกหลานแอฟริกันในโคลอมเบีย	(Afro-Colombian)201	เพื่อ

ต่อสู้กับการสร้างทางเลือกและวิถีชีวิตสู่ความเป็นทุนนิยม	 หรืองานวิจัยของ	 ลูซี	 ยาโรสซ์	 (Lucy	 Jarosz,	

2011)	 ก็ช่วยสนับสนุนวาระกลุ่มเคลื่อนไหวในท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมในการดูแลสตรี	 และ 

การผลิตทางการเกษตรทางเลือก	นักวิชาการบางท่านเห็นด้วยเช่นกันว่าการท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาอื่น

ก็เป็นประโยชน์ต่อหนทางในการท�างานด้านนี้	 อย่าง	 เอ็ด	คาร์	 (Ed	Carr,	 2011)	มีการติดตามวิจัยในพื้นที่ 

 

198	 Brent	 McCusker.	 “Political	 Ecology	 and	 Policy:	 A	 Case	 Study	 in	 Engagement,”	 in	 Tom	 

Perreault	&	other.	(editors).	(2015).	Op.cit. pp.	191-192.	
199 Paul	Robbins, Op.cit. p.	262.
200	Vasilis	Kostakis	&	other.	Op.cit. 
201	Afro-colombian	เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศโคลอมเบีย	ซึ่งเป็นทายาทหรือลูกหลานชาวแอฟริกันที่เกิดในโคลอมเบีย
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แอฟริกาตะวันตกซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ	

(United	States	Agency	for	International	Development:	USIAD)	เป็นต้น202

เช่นเดียวกันกับคาร์เทอร์กล่าวว่ากลุ่มกดดันหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นความท้าทายใหม่ที่

นักนโยบายไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือละเลยความส�าคัญต่อการก�าหนดหรือน�ามาไว้ในกระบวนการนโยบาย	

ปัจจุบัน	 การเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่าน้ีได้มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลในหลายประเด็นอย่างกว้าง

ขวาง203	 การเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับทิศทางงานวิจัยและวิชาการของนิเวศวิทยา

การเมืองที่ในอนาคตจะมีความเฉพาะประเด็นและพื้นที่ในเชิงลึก	 ยกตัวอย่างที่	 ซึมมาร์สรุปว่านิเวศวิทยา

การเมืองของเมือง	(Urban	political	ecology)	นั้นก�าลังถูกท้าทายมากขึ้นเพราะเมืองในประเทศก�าลังพัฒนา

ทั้งหลายก�าลังจะพัฒนาไปเป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นและแน่นอนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	

ท�าให้การศึกษาที่เกี่ยวกับความหลากหลายของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางสังคมซึ่งไม่ใช่เพียงระหว่าง

มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นมีมากขึ้น204	 ต่อข้อเสนอของทั้งคาร์เทอร์	 และ	 ซึมมาร์	 ยิ่งตอกย�้าว่าบทบาทของ

นิเวศวิทยาการเมืองในกระแสนโยบายจะต้องมีมากขึ้น	ผ่านการเข้าไปท�าความรู้จักและร่วมมือกับตัวแสดง

ทั้งในระดับพ้ืนที่แล้วเช่ือมโยงไปสู่ตัวแสดงในนโยบายระดับประเทศได้

จากข้อเสนอของนักวิชาการด้านนิเวศวิทยาการเมืองหลายท่าน	ท�าให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่างานวิชาการ

และนกันเิวศวทิยาการเมอืงทีผ่่านมาขาดการขบัเคลือ่นทีเ่ชือ่มโยงในวาระของนโยบาย	หากต้องการให้แนวคดิ

นีไ้ด้รบัการยอมรบั	แพร่ขยายไปในวงกว้าง	เกดิการรบัรูแ้ละน�าไปปฏบิตัจิรงิ	นกัวชิาการผู้เชีย่วชาญในแนวคดินี้

อาจต้องลดทอนความลุ่มลึกเชิงทฤษฎีบางส่วนท่ีไม่จ�าเป็น	 เพื่อให้แนวคิดน้ีได้รับการอ้างถึงและถูกน�าไปใช้

ในทางปฏิบัติ	ในขณะเดียวกันก็ปลีกตัวเองออกมาจากพื้นท่ีทางวิชาการบางส่วนเพื่อเรียนรู้และเชื่อมโยงกับ

กลุม่เคลือ่นไหวในสงัคมและผูท้ีเ่กีย่วข้องในวาระนโยบาย	 มิเช่นน้ันงานวชิาการและวจิยัในกรอบของแนวคิดนี้

อาจมีพัฒนาการได้เพียงเชิงวิชาการแต่กลับไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้	 ดังเช่นพรรคกรีนที่ 

การต่อสู้ในช่วงแรกต้องเป็นไปอย่างโดดเดี่ยวเพราะอุดมการณ์ของพรรคขัดแย้งกับสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	

และความเช่ือ	ท�าให้การขับเคลื่อนไม่ส�าเร็จ	ในระยะหลังจึงต้องยอมรับการเมืองในแบบที่เป็นอยู่และลดทอน

อุดมการณ์บางส่วนเพื่อให้ข้อเสนอของพรรคได้เข้าสู่วาระนโยบายได้บ้าง	 เพราะจะไม่สามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงใดได้เลย	 หากมุ่งการเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคนและยากที่จะได้รับการสนับสนุน 

จากผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจทางนโยบาย205

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 14.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.4 เรื่องที่ 14.4.2

202	imon	Batterbury.	Op.cit.	p.	40.	
203	Neil	Carter. Op.cit.	p.	197.
204	Anna	Zimmer.	Op.cit. p.	351.	
205	นพนันท์	อนุรัตน์.	อ้างแล้ว. น.39,	80-82.
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