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ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย คือความขัดแย้งระหว่างนักลงทุน หรื อผูป้ ระกอบกิจการในภาคเอกชนซึ่งต้องการ
ที่ดิน น้ า พลังงาน ทรัพยากรธรณี กับประชาชนและชุมชนที่หวัน่ เกรงว่าการดาเนินกิจการของฝ่ ายแรกจะส่งผลเสี ยหาย ต่อ
สภาพแวดล้อมจนไม่อาจดาเนินวิถีชีวติ ของตนอย่างเป็ นปกติสุขได้อีก
ความขัดแย้งนี้ซบั ซ้อนและแหลมคม ฝ่ ายแรก มีองค์กรจัดตั้งที่เข้มแข็ง ได้ความชอบธรรมจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่
รัฐได้ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจขยายตัวทาให้ชนชั้นกลางมีขนาดใหญ่ และความอยูร่ อดของชนชั้นกลางคือการที่การ
ดาเนินกิจการของฝ่ ายนี้จะต้องมี เสถียรภาพ คือจะต้องสามารถนาทรัพยากรมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ในฝ่ ายนี้ยอ่ มต้องรวม
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ท้ งั หลายที่ตอ้ งใช้ที่ดิน น้ า พลังงานอย่างมหาศาล หรื อที่ตอ้ งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมโดยตรง เช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพลังงาน องค์กรธุรกิจเหล่านี้มกั มีผรู ้ ่ วมถือหุน้ เป็ นจานวนมาก
เท่ากับว่า ในฝ่ ายนี้หมายรวมไปถึงธนาคาร บริ ษทั ขนาดกลางและเล็ก ที่ทาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนชนชั้นกลาง ไปจนถึง
นักเล่นหุน้ จานวนมาก ที่ปรารถนาให้บริ ษทั ที่ตนทางานหรื อมีหุน้ สามารถขยายการลงทุน สร้างผลกาไร ต่อไปโดยไม่มีที่
สิ้นสุด
ส่วนฝ่ ายหลัง แต่ก่อนอาจเป็ นเพียงชุมชนเล็กๆ ไม่กี่แห่ง เช่น ชาวบ้านคลิต้ ี ปากมูล เป็ นต้น แต่ปัจจุบนั การพัฒนาองค์
ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบเชิงนิเวศ-สังคมของโครงการขนาดใหญ่ การเข้าถึงเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล และการขยาย
โครงข่ายการศึกษาเรี ยนรู ้ในภาคประชาชน ทาให้ฝ่ายหลังตระหนักว่า การกระทาของฝ่ ายแรกจะทาลายวิถีชีวติ ของตนแบบ
ถึงราก ฝ่ ายนี้จึงมิใช่กลุ่มคนกระจัดกระจายที่ต่อสูอ้ ย่างโดดเดี่ยว แต่เป็ นขบวนการท้องถิ่นที่หลากหลายทางอาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ-สังคม (รวมทั้งชนชั้นกลาง และในบางกรณี อาจรวมถึงผูม้ ีฐานะสูงท้องถิ่น) ที่เชื่อมโยงกว้างขวางด้วยข่าวสาร
ความรู ้ และความเห็นอกเห็นใจต่อกันและกัน
ฝ่ าย แรกดูยงั ไม่เข้าใจ (หรื อไม่ยอมรับ) ว่า ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นทัว่ โลก หาใช่ปรากฏการณ์เฉพาะในสังคมไทย โดยมีกลุ่ม
เอ็นจีโอสายอนุรักษ์เกี่ยวข้อง ในระดับอาเซียน เป็ นที่ชดั เจนว่า ปัญหานี้มิใช่ปัญหาเฉพาะของเพียงบางประเทศอาเซียน แต่
อาเซียนทั้งมวลกาลังเผชิญปั ญหานี้ ที่สามารถถ่วงรั้งมิให้รัฐบาลชาติอาเซียนสร้างประชาคมเศรษฐกิจได้ดงั ที่ตน วาดฝัน
กล่าวคือ ปั ญหานี้ยดื เยื้อมายาวนานในประเทศอย่างอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และไทยดังที่กล่าวแล้ว กรณี ลาว กัมพูชา
เวียดนาม ซึ่งพัฒนาไล่หลังมา ปัญหานี้กาลังทวีความแหลมคม เพียงแต่โลกภายนอก โดยเฉพาะคนไทย มองไม่ค่อยเห็น
เพราะระบอบอานาจนิยมที่กดทับภาคประชาชนที่ยงั ขาดประสบการณ์ และหวาดกลัวผูม้ ีอานาจ
กรณี พม่า ปั ญหานี้เป็ นเสมือนระเบิดเวลาที่กาลังปะทุ กล่าวคือ พม่านั้นร่ ารวยทรัพยากร แต่ทรัพยากรส่วนมากอยูใ่ นดินแดน
ของกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ต่างๆ ที่ไม่ยอมรับอานาจบริ หารของรัฐบาลชาติที่อยูใ่ นการครอบงาของคณะทหารผูม้ ี อานาจ
กระบวนการสันติภาพยังไม่ลุล่วง ในหลายพื้นที่ยงั อยูใ่ นไฟสงคราม แต่โครงการขนาดใหญ่ที่จะทาลายสิ่ งแวดล้อมอย่าง
หนัก ก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิด ด้วยอิทธิพลและผลประโยชน์ เสมือนการแย่งชิงทรัพยากรแบบซึ่งหน้า ทั้ง
โครงการที่ถูกอนุมตั ิโดยรัฐบาลทหารในอดีต และที่อนุมตั ิใหม่ อาทิ โครงการเขื่อนและโรงไฟฟ้ า ปิ โตรเลียม นิคม

อุตสาหกรรม ท่าเรื อน้ าลึก แปลงเกษตรขนาดใหญ่ เหมืองแร่ ฯลฯ ที่นาไปสู่การทาลายป่ า แม่น้ า แหล่งประมง ของชาวบ้าน
และแย่งชิงพื้นที่การเกษตร และกาลังถูกต่อต้านจากมีการใช้ความรุ นแรงจากฝ่ ายรัฐที่ตอบโต้ดว้ ยกองกาลัง ติดอาวุธ
ปั ญหาในพม่าจึงไม่เพียงไม่คลี่คลาย แต่กลับจะยิง่ รุ นแรง การคัดค้านโครงการเขื่อนมิตโซน (โดยนักลงทุนจีน) และ
โครงการเขตอุตสาหกรรมและท่าเรื อทวาย (โดยนักลงทุนไทย) และอีกหลายโครงการ โดยขบวนการเคลื่อนของกลุ่ม
องค์กรภาคประชาสังคม ทั้งกลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิ่ น และคนท้องถิน่ ในเมืองทวาย หรื อขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ กะเหรี่ ยง ไทใหญ่ มอญ และกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าที่เป็ นประชากรส่วนใหญ่ เพื่อต่อต้านเขื่อนบนแม่น้ าสาละวินทั้งหมด
อย่างแข็งกร้าว ซึ่งถูกมองว่าเป็ นการยกแม่น้ าสายนี้ให้จีนและไทย สงครามระหว่างรัฐบาลกับกองกาลังกลุ่มชนชาติพนั ธุ์จะ
ดาเนินต่อไป ความเกลียดชังต่างชาติอาจถึงระดับเลวร้าย ดังที่คนพม่าทัว่ ไปเกลียดชังชาวจีนที่ถูกมองว่า กาลังกอบโกย
ทรัพยากรบนความทุกข์ยากของพวกเขา
พฤติกรรมของนักลงทุน สัญชาติไทยในโครงการเขื่อน เหมืองแร่ โรงไฟฟ้ า รวมทั้งรัฐบาลไทยที่กาลังเป็ นผูผ้ ลักดัน
โครงการเขตอุตสาหกรรมที่เมืองทวาย เสี ยเอง ในลักษณะที่ไม่ใส่ใจ หรื อไม่เข้าใจสภาพอันซับซ้อนในบริ บทของพม่า
ข้างต้น ภาพลักษณ์ติดลบของคนไทยดังในหมูค่ นลาวและกัมพูชา จึงมีโอกาสสูงที่จะซ้ ารอย ในที่สุด ประเทศไทยก็ไม่อาจ
หลีกหนีผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมอยูน่ นั่ เอง อีกทั้งความตึงเครี ยดทางชาติพนั ธุ์ภายในสังคมไทยเองก็จะรุ นแรงขึ้น เพราะ
โครงการเหล่านี้จะทาลายฐานอาชีพของท้องถิ่นในดินแดนพม่า และคนเหล่านี้อาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอพยพเข้ามาหา
งานในประเทศไทย
ย้อน กลับมามองไทย ในขณะนี้ ฝ่ ายแรกไม่ควรชิงความได้เปรี ยบในสถานการณ์ไม่ปกติ เพราะกฎอัยการศึกไม่อาจกดฝ่ าย
หลังไว้ได้ตลอดไป ฝ่ ายนักลงทุนไม่ควรฉวยโอกาส รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ทบทวนโครงการที่สาคัญที่จะก่อผลร้ายต่อ
สิ่ งแวดล้อมและ สร้างความขัดแย้ง หรื ออย่างน้อยก็ควรระงับโครงการเหล่านี้ไว้ท้ งั หมด เพื่อรอให้ปัญหาถูกแก้ไขด้วย
กระบวนการที่เป็ นประชาธิปไตย หลังจากรัฐธรรมนูญใหม่ถูกบังคับใช้
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