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 แนวนโยบายและการบริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศท่ีผ่านมาและในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยัง
ถูกกําหนดมาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในส่วนกลาง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐได้กําหนดให้มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จนถึงแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่สามในปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลงสู่พ้ืนที่
ภาคใต้ ภายใต้โครงการแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยขณะน้ีอยู่ในระยะเริ่มแรกของโครงการที่เป็น
การเตรียมความพร้อมและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกส์เพ่ือที่จะรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคต โครงการภายใต้กรอบคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าว
ข้างต้น ได้ก่อให้เกิดการคุกคามต่อสิทธิชุมชนอย่างกว้างขวาง ทั้งน้ีจะเห็นได้จากสถิติจํานวนมากของ
กรณีเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกรณี
ร้องเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
ดําเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ดังกล่าว เพ่ือศึกษานโยบายและการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต้ และผลกระทบต่อ
สิทธิชุมชน รวมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต้ เพ่ือให้เกิด
การคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาวิจัยจากกรณีการร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนาภาคใต้ในพ้ืนที่ ๔ 
จังหวัด ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 วิธีการศึกษาของโครงการเป็นการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยทั้งวิธีการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary search) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Quantitative analysis) ในการประเมินสถานการณ์
การคุกคามสิทธิชุมชน และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางการพัฒนาภาคใต้ โดยรวบรวม
เอกสารที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้จากหน่วยงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด การศึกษา
ข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสารกรณีการร้องเรียน รายงานการประชุมและรายงานผลการตรวจสอบในกรณี
ร้องเรียนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีได้มีการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานการณ์สิทธิชุมชนกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ในแต่ละ
จังหวัด หลังจากน้ันก็จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ร้องเรียนในแต่ละจังหวัด รวม ๔ ครั้ง โดยเป็น
การร่วมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือจัดทําร่างข้อเสนอต่อแผนพัฒนาภาคใต้ในแต่ละจังหวัด แล้วจึงจัด



(๒) 
 

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรวมของกรณีศึกษาทั้ง ๔ จังหวัดอีก ๑ ครั้ง เพ่ือนําผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในระดับจังหวัด มาร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลระดับภาค และจัดทําร่างข้อเสนอรวมต่อโครงการ
พัฒนาภาคใต้ 

การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นการกระทําของรัฐที่ใช้อํานาจเข้ามาจัดการทรัพยากรของชุมชน โดย
ถือว่าชุมชนไม่มีตัวตนและสิทธิทางกฎหมาย และ ละเมิดสิทธิของชุมชนที่เคยมีอยู่เหนือทรัพยากรของ
ชุมชน ทําให้ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเองและสิทธิของชุมชน จนในที่สุด
นําไปสู่การมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ที่ได้มีการยอมรับสิทธิของชุมชน ซึ่งเป็นสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชน รวมทั้ง
เป็นอํานาจอันชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องชอบธรรม ซึ่งผู้อ่ืนต้องยอมรับและจะละเมิดหรือ
ลิดรอนมิได้ และยังหมายรวมถึงการให้ชุมชนชาวบ้านมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง เป็นตัวของ
ตัวเอง และเป็นอิสระโดยตัวเอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการยอมรับ
สิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนน้ันมากกว่าสิทธิของรัฐและสิทธิของเอกชนที่มีมาแต่
เดิม รวมท้ังทําให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิชุมชนได้โดยไม่ต้องรอให้มีการออกกฎหมายต่าง ๆ เสียก่อน 
นอกจากน้ียังมีการคุ้มครองสิทธิชุมชนโดยบัญญัติให้โครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
จะต้องมีการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนและประชาชน ก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการและรับรองสิทธิของชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงาน
รัฐให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดังรายละเอียดตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑๒ ว่าด้วยสิทธิชุมชน ตามมาตรา 
๖๖ และ มาตรา ๖๗  

จากผลการศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาภาคใต้ต่อสิทธิชุมชนเป็นชุดแผนงาน และ
โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกว้างขวางหลากหลายมิติ อันมีส่วนสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับสิทธิ
มนุษยชนในมิติต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวเนื่องอย่างชัดเจนกับการพัฒนา อันประกอบไปด้วยสิทธิในการ
กําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ สิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก และการรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิในการชุมนุม
โดยสงบ ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้แก่ 
บทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง และสิทธิในการพัฒนา ซึ่งไม่มี
บทบัญญัติโดยตรงสิทธิเหล่าน้ีได้รับการรับรองผนวกไว้กับสิทธิด้านอ่ืน ๆ ในมาตรา มาตรา ๒๖ ไว้ว่าการ
ใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และ
มาตรา ๕๗ ที่ให้รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการ
วางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม มาตรา ๗๘ ที่รัฐต้องการกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มาตรา ๘๗ บัญญัติว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตัดสินใจ ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดทําบริการสาธารณะ 
บทบัญญัติอ่ืน ๆ ว่าด้วยสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน ทั้งยังมีบทบัญญัติที่ให้ความสําคัญแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดให้ต้องกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ อันรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม มาตรา ๘๕ (๑) (๔) และ (๕) บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและการรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในมาตรา ๕๖ และมาตรา 
๕๗ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในมาตรฐานการครองชีพใน มาตรา ๔๓-๔๔ และมาตรา ๕๑-๕๒  
 แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มีลักษณะเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งการศึกษาและจัดทําแผน
ล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนและศึกษาโดยต่างชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนและผลักดันของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแผนพัฒนาภาคใต้ตอนบนผู้ศึกษา
คือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) 
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการชะลอและทบทวนการดําเนินการแผนพัฒนาภาคใต้หลายครั้ง แต่ก็ยังคง
เป้าหมายเดิมที่จะพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานของภูมิภาค 
โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรและ
ศูนย์กลางพลังงานของประเทศ ด้วยโครงการโรงถลุงเหล็กต้นนํ้าและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมทั้ง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะพัฒนาให้ศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน 
ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในขณะที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเมือง
อุตสาหกรรมหนักชายแดนและสะพานเศรษฐกิจพลังงานฝ่ังอ่าวไทย และจังหวัดสตูลเป็นประตูเมือง
อุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจพลังงาน 

 ผลการศึกษาการละเมิดสิทธิของชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับแผนพัฒนาภาคใต้ จากพ้ืนที่กรณีศึกษา ๔ จังหวัด พบว่ามีการละเมิดและละเลย
ความสําคัญของสิทธิของชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและ
สิทธิในการพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้ถูกกําหนดขึ้นจากรัฐส่วนกลางโดยท่ีไม่มีประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดและจัดทํา จึงละเลยสิทธิของชาวบ้าน
และชุมชนในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา ส่งผลให้ชะตากรรมและ



(๔) 
 

ชีวิตของท้องถิ่นถูกกําหนดมาจากองค์กรภายนอกทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ สิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพ จากการประกอบอาชีพที่อิงอาศัยกับความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังบทเรียนผลกระทบจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทําให้ชาวบ้านกังวลว่าโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ จะเข้ามาทําลายถิ่นอาศัยและแหล่งทํามาหากินประกอบอาชีพของตนเอง 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาภาคใต้เป็นชุดแผนงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งได้มีการวางแผนกําหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว และเจ้าของโครงการก็รู้ดีว่ามีผลกระทบ แต่ไม่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล และไม่ยอมเปิดเผย
รายละเอียดการดําเนินโครงการต่อสาธารณะ อันส่งผลต่อสิทธิในข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
สําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในด้านอ่ืน ๆ อีกทั้งพ้ืนที่ดําเนินโครงการมักจะทับซ้อนกับพ้ืนที่ฐาน
ทรัพยากรของชุมชน การเข้ามาของโครงจึงส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาก็ละเลยสิทธิของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

 กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การประชุมหรือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ตลอดจนการเชิญ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ทําให้ชุมชนได้เรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึง
สิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนของตนเองมากข้ึน และส่งผลให้ชุมชนมีการใช้สิทธิของชุมชนภายใต้
รัฐธรรมนูญมากขึ้น ต้ังแต่การปกป้องสิทธิของตนเอง การเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐดําเนินการกับผู้ที่มา
ละเมิดสิทธิของชุมชน ตลอดจนถึงการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐในบางกรณี เช่น กรณีร้องเรียนประชาชน
ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองหินเขาคูหา และกรณีร้องเรียนการวางท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย รวมถึง
การให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกลไกหนุนเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ เช่น การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ประสานหน่วยงานรัฐทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลาง  

 นอกจากน้ี การจัดทําเวทีของโครงการวิจัยทั้งการสนทนากลุ่ม เวทีระดับจังหวัด และเวทีรวม
ของกรณีศึกษา ๔ จังหวัด ได้มีส่วนในการช่วยหนุนเสริมและประสานชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาภาคใต้ให้มาประสานแลกเปลี่ยนกัน เช่น ชุมชนจากกรณีโครงการเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า
ต่าง ๆ ได้มาเจอกับชุมชนประมงชายฝั่งจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่าเทียบเรือและนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วในจังหวัดสงขลา
ได้มาแลกเปลี่ยนทุกข์และผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบใน
สี่จังหวัดก็ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกันเป็นครั้งแรก ทําให้เกิดการประสานความร่วมมือกันเพ่ือที่จะ
ผลักดันการพัฒนาภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาที่คุ้มครองสิทธิชุมชน 



(๕) 
 

 ผลการศึกษาสรุปข้อเสนอแนะจากจากเวทีวิจัยต่อนโยบายและแผนงานระดับชาติ โดยได้มีการ
ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ ให้เป็นแผนพัฒนาที่คุ้มครองสิทธิชุมชน รวมทั้งประชาชนและชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนต้ังแต่แรกเริ่ม และต้องคํานึงถึงสิทธิด้านอ่ืน ๆ รวมถึงให้มีการประกาศเขต
พ้ืนที่ภาคใต้เป็นเขตคุ้มครองผลิตอาหารของประเทศ และจัดทําทางเลือกของนโยบายและแผนของแต่
ละจังหวัดในเชิงรุก โดยการสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากรตามแต่ละภูมินิเวศของท้องถิ่น รวมถึงจัดทําการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการภายใต้แผนพัฒนา
ภาคใต้ และควรให้มีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการในภาคใต้ ให้ถูกต้องในเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงควรมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงาน
การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีองค์กรอิสระในการจัดทํา และควรจัดให้มี
กองทุนให้ชาวบ้านศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคู่ขนานกับการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา 

 ส่วนข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอให้มีการทบทวนนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้า และพัฒนากรอบ
ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ด้าน
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและเป็นธรรม การกระจายรายได้ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน และเป็นแผนอย่างย่ังยืนที่รับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไป โดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างจังหวัดและประชาชนในการวางยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ด้วยทิศทาง
การพัฒนาจากศักยภาพและฐานทรัพยากรของชุมชน รวมท้ังขยายยุทธศาสตร์จังหวัดเรื่องประมง และ
ประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นประมงขนาดเล็กที่ทํามาหากินแถบชายฝั่ง ที่ใช้เรือขนาดเล็ก และเคร่ืองมือ
ประมงง่ายๆ ที่ไม่ทําลายล้าง ไม่ทําลายระบบนิเวศ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
จัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกันยึดแนวทางการพัฒนาบนหลักการสิทธิชุมชนและการ
บริหารการจัดการสังคมที่มีการกระจายอํานาจและถ่ายโอนลงสู่ชุมชนท้องถิ่น 

 สําหรับกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคต
ของตนเอง ในการจัดทําแผนของชุมชน จังหวัด และกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากร จารีต 
ประเพณี และวิถีชีวิต ของตนเองและประกาศเขตคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหารชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช 
พัฒนาเมืองที่พ่ึงตนเองและย่ังยืน บนฐานเศรษฐกิจหลากหลายประเภท และการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ือการพ่ึงตนเองของเมือง  



(๖) 
 

 ส่วนกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา เสนอแนะให้มีการศึกษาผลกระทบของโครงการที่ได้สร้างเสร็จ
และเปิดดําเนินการแล้วอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ และศึกษาเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ในแผนพัฒนา
ภาคใต้ ที่เป็นการจงใจออกแบบเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่กลุ่มคนบางส่วน  รวมถึงจัดทําประเด็นร่วมเรื่อง
อาหาร  ที่ดิน ประมง และหยุดอุตสาหกรรม และมีส่วนร่วมในการจัดทําและกําหนดทิศทางการพัฒนา
และแผนพัฒนาของชุมชนตนเองจังหวัดสงขลา และ 

 กรณีศึกษาจังหวัดสตูล เสนอแนะให้รัฐทบทวนแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้และโครงการ
ขนาดใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล และสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสตูลบนฐานต้นทุนทาง
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
ต้องจัดให้มีการสํารวจ และศึกษาพ้ืนที่คุ้มครองเฉพาะ เพ่ือประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งในระดับภูมินิเวศ ส่งเสริมให้มีการการจัดต้ังเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงพ้ืนบ้าน และ
สนับสนุนกลุ่มเหล่าน้ันให้ดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนการท่องเท่ียว
โดยชุมชน และส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  

 ส่วนข้อเสนอแนะของผู้วิจัยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเชิงนโยบายควรผลักดัน
ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณากําหนดอย่างแท้จริงและควร
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงาน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) ควรรีบเร่งผลักดันพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน 
และควรผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎกระทรวง และระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เ ก่ียวข้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดต้ังพ้ืนที่
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ ให้อนุวัตรและสอดคล้องกับหลักการสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติของมาตรา ๖๗ วรรค ๒ 

 สําหรับข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการเชิงรุก ควรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงระบบ 
กระบวนการ และกลไก ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้อนุวัตรตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยการจัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิชุมชนและระบบการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประสานเครือข่ายนักวิชาการเพ่ือปฏิรูประบบการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทําให้เรื่องสิทธิชุมชนมีการสื่อสารต่อสาธารณะใน
วงกว้าง รวมถึงการใช้กระบวนการยุติธรรม โดยการฟ้องร้องในกรณีที่เก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการหรือหน่วยงานรัฐ ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญควรส่งเสริมและขยายรูปแบบการประสานการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดโดยประชาชนมีส่วนร่วม และผลักดันให้เกิดการประกาศพ้ืนที่



(๗) 
 

คุ้มครองแหล่งผลิตอาหารในภาคใต้โดยใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศข้อบัญญัติ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

 

 



ก 
 

สารบัญ 
            หน้า 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร           (๑) 

สารบัญ               ก 
สารบัญตาราง              จ 
สารบัญรปูภาพ              ฉ 

บทที่ ๑ บทนํา              ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ           ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ           ๒ 
 ๑.๓ ขอบเขตงานของโครงการ           ๒ 

 ๑.๓.๑ พ้ืนที่และกรณศีึกษา           ๒ 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตการดําเนินโครงการ          ๓ 

 ๑.๔ ผลผลิตของโครงการ            ๓ 

บทที่ ๒ วิธีการศึกษาและขัน้ตอนการดําเนินงาน          ๔ 
 ๒.๑ วิธีการศึกษา            ๔ 
  ๒.๑.๑ การรวบรวมข้อมูลเอกสาร          ๔ 
  ๒.๑.๒ การจัดสนทนากลุ่ม           ๕ 
  ๒.๑.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ          ๖ 
 ๒.๒ ขั้นตอนการดําเนินงาน            ๗ 

บทที่ ๓ สิทธชิุมชน และสิทธิมนุษยชนทีเ่ก่ียวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้     ๘ 
  ๓.๑ สิทธิชุมชน             ๘ 
   ๓.๑.๑ ชุมชนและสิทธิชุมชน           ๘ 
   ๓.๑.๒ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     ๑๐ 
  ๓.๒ สิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้     ๑๑ 
   ๓.๒.๑ สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง     ๑๒ 
   ๓.๒.๒ สิทธิในการพัฒนา         ๑๓ 
   ๓.๒.๓ สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี         ๑๔ 
   ๓.๒.๔ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ        ๑๕ 

 



ข 
 

สารบัญ 
            หน้า 

   ๓.๒.๕ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก 
     และการรับหรือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร       ๑๖ 
   ๓.๒.๖ สิทธิการชุมนุมโดยสงบ        ๑๗ 
 ๓.๓ สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    
  ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้      ๑๗ 
   ๓.๓.๑ บทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง 

และสิทธิในการพัฒนา        ๑๗ 
   ๓.๓.๒ บทบัญญัติอ่ืน ๆ ว่าด้วยสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม      ๑๙ 
   ๓.๓.๓ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก 

และการรับหรือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร       ๒๐ 
   ๓.๓.๔ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ      ๒๐ 
   ๓.๓.๕ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการชุมชนอย่างสงบ      ๒๑ 
   ๓.๓.๖ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
     และการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ        ๒๑ 

บทที่ ๔ แผนพัฒนาภาคใต้ นโยบายทีเ่ก่ียวข้อง สถานการณ์ และกรณีร้องเรียน    ๒๓ 
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์และแผนงานระดับภูมิภาค        ๒๓ 
   ๔.๑.๑ กรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแรงผลักดันและการสนับสนุนแผนภาคใต้  ๒๔ 
   ๔.๑.๒ แผนงานและโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือภูมิภาคท่ีส่งผลต่อการพัฒนาภาคใต้  ๒๘ 
     ๑)  แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย   ๒๘ 
     ๒)  แผนพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา      ๒๙ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานระดับชาติที่เป็นกลไกสําคัญในการ 
 ผลักดันและสนับสนุนแผนพัฒนาภาคใต้       ๓๑ 

  ๔.๒.๑ ผังประเทศ ปี ๒๖๐๐         ๓๒ 
 ๑)  ยุทธศาสตร์ผังภาคใต้ ปี ๒๖๐๐       ๓๔ 
 ๒)  นโยบายการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ในผังภาคใต้ปี ๒๖๐๐   ๓๕ 
 ๓)  ผังกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาภาคใต้ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)   ๓๗ 

  ๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย     ๓๘ 
  ๔.๒.๓ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๓       ๔๐ 
  ๔.๒.๔ แผนพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้       ๔๒ 



ค 
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    ๑)  ความเป็นมาของแผนพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้     ๔๒ 
 ๒)  แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๐–ปัจจุบัน)    ๔๘ 

 ๔.๓ แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือรองรับแผนพัฒนาภาคใต้   ๕๐ 
   ๔.๓.๑ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและ 
     การสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้     ๕๐ 
     ๑)  โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้       ๕๓ 
     ๒)  โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภาคใต้      ๕๔ 
   ๔.๓.๒ แผนพัฒนาแหล่งนํ้าในภาคใต้        ๕๖ 
 ๔.๔. สถานการณ์ปัจจุบันของโครงการท่ีส่งผลการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้   ๕๘ 
   ๔.๔.๑ โครงการที่ได้ดําเนินการศึกษาแล้วเสร็จ       ๕๙ 
   ๔.๔.๒ โครงการที่เป็นเพียงแนวคิดต้องมีการศึกษาในรายละเอียด     ๖๔ 
   ๔.๔.๓ โครงการที่ยุติการดําเนินงาน        ๖๕ 
 ๔.๕ กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ที่มีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ๖๖ 
   ๔.๕.๑ กรณีร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       ๖๖ 
   ๔.๕.๒ กรณีร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช       ๖๘ 
   ๔.๕.๓ กรณีร้องเรียนจังหวัดสงขลา        ๗๐ 
   ๔.๕.๔ กรณีร้องเรียนจังหวัดสตูล        ๗๒ 
 ๔.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้       ๗๓ 

บทที่ ๕ ผลการศึกษา กรณศีึกษาสทิธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพฒันาภาคใต้    ๗๕ 
 ๕.๑ กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      ๗๕ 
  ๕.๑.๑ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กสมบูรณ์แบบและพลงังาน  ๗๕ 
  ๕.๑.๒ สถานการณ์ร้องเรียนและโครงการพัฒนาภาคใต้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ๗๘ 
  ๕.๑.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิจากกรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ๘๒ 
  ๕.๑.๔ ข้อเสนอของคนประจวบคีรีขันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในยุทธศาสตร์ 
    และแผนพัฒนาจังหวัด        ๘๖ 
 ๕.๒ กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช      ๘๘ 
  ๕.๒.๑ นครศรีธรรมราช ศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน    ๘๘ 
  ๕.๒.๒ สถานการณ์ร้องเรียนและโครงการพัฒนาภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   ๙๒ 
  ๕.๒.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิจากกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช           ๑๐๓ 
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  ๕.๒.๔ ข้อเสนอของคนนครศรีธรรมราช สิทธิชุมชนในการกําหนดอนาคตตนเอง 
    และเขตพ้ืนที่คุม้ครองแหล่งผลิตอาหาร      ๑๐๕ 
 ๕.๓ กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสงขลา      ๑๐๗ 
  ๕.๓.๑ สงขลาเมืองอุตสาหกรรมหนักชายแดนและสะพานเศรษฐกิจพลังงานฝั่งอ่าวไทย ๑๐๗ 
  ๕.๓.๒ สถานการณ์ร้องเรียนและโครงการพัฒนาภาคใต้ในจังหวัดสงขลา   ๑๑๑ 
  ๕.๓.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิจากกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา    ๑๑๙ 
  ๕.๓.๔ ข้อเสนอของคนสงขลา บทเรยีนจากการพัฒนาโครงการพัฒนาภาคใต้  ๑๒๑ 
 ๕.๔ กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสตูล      ๑๒๒ 
  ๕.๔.๑ สตูล ประตูเมอืงอุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจพลังงาน   ๑๒๒ 
  ๕.๔.๒ สถานการณ์ร้องเรียนและโครงการพัฒนาภาคใต้ในจังหวัดสตูล   ๑๒๕ 
  ๕.๔.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิจากกรณีศึกษาจังหวัดสตูล    ๑๓๐ 
  ๕.๔.๔ ข้อเสนอของคนสตูล แผนพัฒนาประชาชนบนฐานศักยภาพของจังหวัดสตูล ๑๓๒ 
 ๕.๕ ข้อเสนอต่อนโนบายการพัฒนาภาคใต้     ๑๓๕ 

บทที่ ๖ บทสรุป            ๑๓๘ 
 ๖.๑ บทสรุป           ๑๓๘ 
  ๖.๒ ข้อเสนอแนะ         ๑๔๔ 
  ๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะจากเวทีวิจัย        ๑๔๔ 
   ๑) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแผนงานระดับชาติ     ๑๔๔ 
   ๒) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด   ๑๔๕ 
 ๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย        ๑๔๘ 
   ๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ๑๔๘ 
   ๒) ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการเชิงรุกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๕๐ 

บรรณานุกรม             ๑๕๒ 



จ 
 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                  หน้า 

 ๑ ข้อมูลและหน่วยงานในการวิจัยเอกสารของโครงการ         ๕ 

 ๒ กําลังการผลิตไฟฟ้าตามประเภทโรงไฟฟ้า ในแผน PDP ๒๐๑๐ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓)   ๕๒ 

 ๓ กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      ๖๗ 

 ๔ กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช      ๖๙ 

 ๕ กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสงขลา       ๗๑ 

 ๖ กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล       ๗๒ 



ฉ 
 

สารบัญรูปภาพ 

 

รูปภาพที ่                   หน้า 
  ๑ กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยโครงการสิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้  ๗ 

  ๒ กรอบความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค        ๒๔ 

  ๓ เส้นทางเช่ือมโยงการค้าการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในอนุภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS)      ๒๖ 

  ๔ ภูมิศาสตร์ที่ต้ังของประเทศไทยในอาเซียนและโลก          ๓๑ 

  ๕ ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและแผนงานระดับชาติที่เป็นกลไกผลักดันโครงการพัฒนาภาคใต้     ๓๓ 

  ๖ ยุทธศาสตร์ผังภาคใต้ปี ๒๖๐๐            ๓๔ 

  ๗ แนวทางการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงาน ในผังภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๖๐๐       ๓๕ 

  ๘ การพัฒนาแนวระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค        ๓๙ 

  ๙ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และยุทธศาสตร์พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗       ๔๖ 

  ๑๐ แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยง อ่าวไทย-อันดามัน        ๔๙ 

  ๑๑ พ้ืนที่มีศักยภาพในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์          ๕๕ 

  ๑๒ สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) และประตูขนส่งด้านอันดามัน        ๖๔ 

  ๑๓ พ้ืนที่เป้าหมายของแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตก          ๗๖ 

  ๑๔ พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช        ๙๐ 

  ๑๕ การผันนํ้าดิบจากแม่นํ้าพุมดวงจนถึงที่ต้ังโครงการ          ๙๑ 

  ๑๖ การพัฒนาจังหวัดสงขลาภายใต้แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ      ๑๐๙ 

  ๑๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจพลังงาน สตูล-สงขลา      ๑๒๔ 

  ๑๘ โครงการรถไฟเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างทา่เรืออันดามันและอ่าวไทย     ๑๒๘ 

 



 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชนตาม
มาตรา ๖๖ ซึ่งกําหนดให้บุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน และตามมาตรา ๖๗ ก็ได้กําหนดให้มีการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดํารงชีพได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และยังกําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น  ตามมาตรา ๘๗ วรรค ๑ 
และ ๒ โดย (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

 แนวนโยบายและการบริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศท่ีผ่านมาและในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยัง
ถูกกําหนดมาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในส่วนกลาง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่รัฐได้กําหนดให้มี
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนัก ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ภายใต้แผนพัฒนา
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จนพัฒนาสู่ช่วงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะที่สามในปัจจุบัน 
การพัฒนาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ดังกล่าว ได้นําไปสู่ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน
หลากหลายด้าน ปัจจุบันรัฐกําลังขยายโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนักสู่
พ้ืนที่ภาคใต้ภายใต้โครงการแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยใช้รูปแบบและชุดแผนพัฒนาจากพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งขณะน้ีอยู่ในระยะเริ่มแรกของโครงการที่เป็นการเตรียมความพร้อมและ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกส์เพ่ือที่จะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น 
โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบาราและสงขลา โครงการก่อสร้างสะพานเศรษฐกิจด้วยระบบรถไฟ



๒ 

ขนส่งรางคู่และท่อพลังงานท่ีจะเช่ือมการขนส่งระหว่างฝั่งอันดามัน(สตูล) และอ่าวไทย (สงขลา) 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ในหลายจังหวัดของภาคใต้ รวมถึงโครงการก่อสร้าง
เขื่อน  อ่างเ ก็บนํ้า การผัน นํ้าระหว่างลุ่ม นํ้าเ พ่ือที่จะรองรับความต้องการการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังมีการดําเนินโครงการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง 
โรงถลุงเหล็กในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสงขลา เป็นต้น โครงการภายใต้กรอบคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าวข้างต้น ได้ก่อให้เกิดการคุกคามต่อสิทธิชุมชนอย่างกว้างขวาง 
ทั้งน้ีจะเห็นได้จากสถิติของจํานวนกรณีเรื่องร้องเรียนภายใต้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและ 
ฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีกรณีที่
ชาวบ้านร้องเรียน เรื่องสิทธิชุมชนที่เกิดผลกระทบจากโครงการที่เก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กับแผนพัฒนาชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้กว่า ๖๐ กรณี ทั้งน้ีกรณีเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่กว่า ๕๐ กรณี จะอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ดังกล่าว ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดการคุ้มครอง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

 ๑) เพ่ือศึกษานโยบายและการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต้ และผลกระทบต่อสิทธิ
ชุมชน 

 ๒) เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต้ เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
๑.๓ ขอบเขตงานของโครงการ 

 ๑.๓.๑ พื้นที่และกรณีศึกษา 

   โครงการจะดําเนินการศึกษาในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล  โดยศึกษาจากกรณีร้องเรียนที่มีต่อคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ 

 



๓ 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตการดําเนินโครงการ 

   ๑) ดําเนินการสํารวจและทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ พัฒนาการความเป็นมา หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดแผนงานโครงการ และนโยบายต่าง ๆ ในระดับชาติที่เก่ียวข้องกับโครงการ
พัฒนาภาคใต้ ได้แก่ แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเหล็ก 
แผนพัฒนาพลังงาน นโยบายด้านผังเมือง โลจิสติกส์ และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  ๒) ศึกษาและประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในการดําเนินการของโครงการพัฒนา
ภาคใต้ 

   ๓) ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย และโครงการพัฒนาภาคใต้ต่อ
สิทธิชุมชน จากเอกสาร รายงานการประชุม และรายงานผลตรวจสอบ จากกรณีร้องเรียนที่เก่ียวข้อง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

   ๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์คุกคามสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้น และ
รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ร้องเรียนต่อมาตรการต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ
ชุมชน ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดสตูล 

   ๕) จัดประชุมเวทีรวมของทั้งสี่จังหวัด เพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาภาคใต้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
๑.๔ ผลผลิตของโครงการ 

 ๑) รายงานผลการศึกษาวิจัยตามงวดงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑๐ ชุด พร้อมไฟล์ใน
รูปแบบ word และ PDF ในแผ่น CD-ROM จํานวน ๑๐ แผ่น 

 ๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางการพัฒนาภาคใต้เพ่ือคุ้มครองสิทธิชุมชน 

 



 

บทที่ ๒ 

วิธีการศึกษาและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

๒.๑ วิธีการศึกษา 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยของโครงการสิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ภาคใต้ เป็นการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยทั้งวิธีการเชิงเอกสาร (Documentary search) และวิธีการเชิง
คุณภาพ (Quantitative analysis) เพ่ือทําการประเมินสถานการณ์การคุกคามสิทธิชุมชน และจัดทํา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางการพัฒนาภาคใต้ โดยรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนา
ภาคใต้จากหน่วยงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสารร้องเรียน 
รายงานการประชุมและรายงานผลการตรวจสอบในกรณีร้องเรียนที่ เ ก่ียวข้องของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือนํามาประเมินประเด็น สถานการณ์ ที่จะนําไปดําเนินการ
จัดการสนทนากลุ่ม และจัดทําเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ร้องเรียนในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 
๓ ส่วน ดังน้ี 

 
 ๒.๑.๑ การรวบรวมข้อมูลเอกสาร 

   การรวบรวมข้อมูลเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน คือ 

๑) การสังเคราะห์ชุดข้อมูลโครงการพัฒนาภาคใต้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร เพ่ือ
ศึกษานโยบาย พัฒนาการความเป็นมา แผนงานรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบัน
ของการดําเนินงานโครงการพัฒนาภาคใต้ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องดังแสดงไว้ในตารางที่ ๑  

๒) การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของโครงการพัฒนาภาคใต้ในแผนงานและ
โครงการระดับจังหวัด โดยทบทวนและรวบรวมเอกสารรายงานการศึกษา แผนการดําเนินโครงการจาก
หน่วยงานในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เช่น สํานักงานจังหวัด พลังงานจังหวัด โยธาธิการ
จังหวัด ฯลฯ รวมท้ังการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีส่วนในการสนับสนุนแผนพัฒนาภาคใต้ 



๕ 

๓) การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีร้องเรียนที่ เ ก่ียวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ที่มี ต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากเอกสารร้องเรียน รายงานการประชุม และรายงานการ
ตรวจสอบจากกรณีร้องเรียนในพ้ืนที่ศึกษา 

 
ตารางที่ ๑ ข้อมูลและหน่วยงานในการวิจัยเอกสารของโครงการ 

 ข้อมูล หน่วยงาน 
๑ พัฒนาการความเป็นมาแผนพัฒนาภาคใต้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒ แผนพัฒนาพลงังานในภาคใต้ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน/กระทรวงพลังงาน 
๓ แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมในภาคใต้ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/กรมธุรกิจพลังงาน/
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

๔ แผนพัฒนาโลจิสติกส์ในภาคใต้ กระทรวงคมนาคม/สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๕ แผนพัฒนาแหล่งนํ้าในภาคใต้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๖ ผังภาคใต้ในผังประเทศไทย ๒๖๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

 ๒.๑.๒ การจัดสนทนากลุ่ม  

   การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดําเนินการโดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
ย่อย ประกอบด้วย ผู้ร้องเรียนจากกรณีต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด และตัวแทนชาวบ้านจากหลากหลายอาชีพ 
เช่น เกษตรกร ประมง ท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งน้ีประเด็นหลักในการสนทนากลุ่มย่อยจะเป็นการประเมิน
สถานการณ์สิทธิชุมชนกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ในแต่ละจังหวัด เพ่ือจะนําไปสู่การ
วิเคราะห์ประเด็นสําคัญในการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในข้ันตอนต่อไป ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้
ดําเนินการจัดสนทนากลุ่มย่อยในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวมจํานวน ๔ กลุ่ม ดังน้ี 

   ๑) เวทีสนทนากลุ่มจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่พญาบังสา
โฮมสเตย์ อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๓๖  คน 

   ๒) เวทีสนทนากลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ที่
สมาคมรักษท์ะเลไทย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๕  คน 

   ๓) เวทีสนทนากลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๓๐  คน 



๖ 

   ๔) เวทีสนทนากลุ่มจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนย์เรียนรู้
เพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๖ คน 

 

 ๒.๑.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จะเน้นการมีส่วนร่วม โดยเป็นการร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น และผู้เข้าประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ (hands-on training) เพ่ือจัดทํา
ร่างข้อเสนอต่อแผนพัฒนาภาคใต้ ทั้งน้ีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจะดําเนินการใน ๒ ระดับ ดังน้ี 

   ๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิชุมชนกับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ และจัดทําร่างข้อเสนอต่อแผนพัฒนาภาคใต้ในระดับจังหวัด ทั้งน้ี
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ร้องเรียนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
แผนพัฒนาภาคใต้ โดยจัดประชุมในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวมจํานวน ๔ ครั้ง ดังน้ี 

    ๑.๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ความก้าวหน้าในการประสานส่วนร่วมของภาคประชาชน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๑๗๔ คน 

    ๑.๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดสตูล เรื่อง แผนพัฒนาประชาชน การ
ปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๙๘ คน 

    ๑.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดสงขลา เรื่อง สิทธิในการพัฒนากับการ
พัฒนาจังหวัดสงขลา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงแรมวีเอล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน ๔๒ คน 

    ๑.๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการพัฒนา
นครศรีธรรมราชย่ังยืน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๔๐ คน 

   ๒) เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรวมของทั้งสี่จังหวัด เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ร้องเรียน
และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัด เพ่ือนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัด 
มาร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลระดับภาค จัดทําร่างข้อเสนอรวมต่อโครงการพัฒนาภาคใต้ ผู้เข้าร่วมเวที



๗ 

ประกอบด้วยตัวแทนผู้ร้องเรียนจากสี่จังหวัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ที่ปากนํ้ารีสอร์ท อําเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๑๐๐ คน 

 

๒.๒ ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้กําหนดกระบวนการวิจัยและขั้นตอน
การศึกษา แสดงไว้ในรูปภาพที่ ๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๑  กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย 

โครงการสิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ 

การออกแบบวิธีการศึกษาตามขอบเขตการจ้างท่ีปรึกษา และ
จัดทําแผนปฏิบัติการและรายละเอียดข้ันตอนการศึกษา

การสังเคราะห์ชุดข้อมูลโครงการพัฒนาภาคใต้ 
และรวบรวมกรณีเร่ืองร้องเรียน

ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล 

สนทนากลุ่ม 

เวทีระดับจังหวัด 

สนทนากลุ่ม สนทนากลุ่ม สนทนากลุ่ม 

เวทีระดับจังหวัด เวทีระดับจังหวัด เวทีระดับจังหวัด 

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 

รายงานฉบับสมบูรณ์

การสังเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาภาคใต้ 
ในแผนระดับจังหวัด



 

 

บทที่ ๓ 

สิทธิชุมชน และสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับ 
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ 

 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการขยายตามแนวทางระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและชนช้ันทางสังคม ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการจัดทําแผนงานโครงการขนาดใหญ่ล้วนเป็น
การวางแผนกําหนดมาจากรัฐและหน่วยงานส่วนกลาง โดยมิได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมและสิทธิของ
ชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้โครงการต่าง ๆ จากรัฐที่เข้าสู่ชุมชน นอกจากจะทําลายฐานทรัพยากรท่ีชุมชน
เคยได้ใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นการดึงเอาทรัพยากรของชุมชนออกไป
ให้ภายนอกใช้ประโยชน์ การกระทําของรัฐที่ใช้อํานาจเข้ามาจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยถือว่า
ชุมชนไม่มีตัวตนและสิทธิทางกฎหมายเช่นน้ี เป็นการลบล้างสิทธิของชุมชนที่เคยมีอยู่เหนือทรัพยากร
ของชุมชน ทําให้ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเองและสิทธิของชุมชน จนในที่สุด
นําไปสู่การมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ที่ยอมรับสิทธิของชุมชน 

 

๓.๑ สิทธชิุมชน 

 ๓.๑.๑ ชุมชนและสิทธิชุมชม 

  ชุมชน (Community) เป็นหน่วยสังคมที่เกิดจากหมู่คณะที่ดํารงอยู่ร่วมกันในท้องที่ใด
ท้องที่หน่ึง โดยแม้มิได้มีเป้าหมายเจาะจงหรือตกลงดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน แต่มี
ความสัมพันธ์ผูกพันระหว่างกันทางสังคม ในลักษณะวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือการอยู่
ร่วมกันตามธรรมชาติ โดยมิได้มีผู้จงใจสร้างขึ้น แต่ก็มีองค์กรหรือกลไกของชุมชนในการตัดสินใจร่วมกัน
อย่างมีแบบแผนเป็นกิจจะลักษณะและเป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนได้อย่างชัดเจนเกิดเป็นพลังในการคอย
กํากับดูแลและพลังในการต่อต้านการแทรกแซงการครอบงําจากอํานาจภายนอก การมีอยู่ของชุมชนตาม



๙ 

ธรรมชาติน้ี จึงไม่ต้องอิงอาศัยการรับรองโดยกฎหมายที่รัฐกําหนดขึ้น แต่มีฐานะตัวตนความเป็นชุมชนที่
รับรู้รับรองกันว่ามีอยู่เองและย่อมมีสิทธิได้โดยสภาพไม่ว่าจะจัดต้ังขึ้นในรูปนิติบุคคลหรือตามธรรมชาติ 
และในแง่น้ีชุมชนจึงต่างจากหมู่คณะอ่ืน เช่น สมาคม ตรงที่ชุมชนเป็นการดําเนินชีวิตร่วมกันแบบเป็นไป
เอง แต่สมาคมเป็นการรวมกันโดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันหรือจัดต้ังขึ้นอย่างจงใจ และต่างจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยปกครองที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย ซึ่ง
โดยท่ัวไปมักมีขึ้นจากการกําหนดเขตปกครองท้องที่เพ่ือประโยชน์ในการปกครองหรือการบริหาร
ราชการของรัฐ (กิตติศักด์ิ ปรกติ ๒๕๕๐)  

  ส่วน “สิทธิ” หมายถึง การที่ชุมชนสามารถเป็นผู้กําหนดวิถีชีวิตของเขาได้เอง โดยท่ี
สิทธิน้ันจะต้องเกิดขึ้นภายใต้ความชอบธรรมที่ชุมชนหรือสังคมให้การยอมรับ ดังน้ันสิทธิจึงเป็นอํานาจที่
ถูกกํากับด้วยความชอบธรรม อันหมายถึงอํานาจท่ีถูกต้องตามหลักธรรม ตามหลักของคุณงามความดี 
ความถูกต้อง ความยุติธรรม เช่น หลักศาสนา หลักกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ประเพณีและเกณฑ์คุณค่าที่
คนในสังคมหน่ึงๆ ยึดถือร่วมกัน (วีระ สมบูรณ์ ๒๕๔๕) 

  “สิทธิชุมชน” จึงเป็นสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชน รวมทั้งเป็น
อํานาจอันชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องชอบธรรม ซึ่งผู้อ่ืนต้องยอมรับและจะละเมิดหรือ
ลิดรอนมิได้ และยังหมายรวมถึงการให้ชุมชนชาวบ้านมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง เป็นตัวของ
ตัวเอง และเป็นอิสระโดยตัวเอง โดยมีลักษณะดังน้ี (ยศ สันตสมบัติ ๒๕๔๒, เสน่ห์ จามริก ๒๕๔๙,  
กิตติศักด์ิ ปรกติ ๒๕๕๐, อคิน รพีพัฒน์ ๒๕๕๒) 

๑) สิทธิชุมชนจะมีความเฉพาะเจาะจงแต่ละชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะกําหนดรูปแบบสิทธิ
อย่างไรน้ันก็เป็นไปตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งน้ีไม่สามารถกําหนด
สิทธิชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือเป็นรูปแบบตายตัวได้  

๒) สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของอย่างเบ็ดเสร็จเหมือนสิทธิปัจเจกและ
สิทธิของรัฐที่เจ้าของสามารถใช้สิทธิของตนเองกีดกันการเกี่ยวข้องจากภายนอกได้อย่างสิ้นเชิง แต่สิทธิ
ชุมชนให้ความสําคัญกับผู้ที่อยู่กินดูแลทรัพยากรเพ่ือความอยู่รอดของชุมชนเป็นอันดับแรก คนภายนอก
จะมาอ้างสิทธิเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมืองมาอยู่เหนือการมีชีวิตรอดของชุมชนไม่ได้ ระดับของ
การมีส่วนร่วมจึงลดหลั่นกันไปตามความจําเป็นพ้ืนฐานของชีวิตและสังคม 

๓) สิทธิชุมชนเป็นสิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชนที่ให้ความสําคัญกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เช่น สมาชิกของชุมชนซึ่งทําหน้าที่ดูแล
รักษาป่าเท่าน้ัน จึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จากป่า รวมถึงการที่ชุมชนก็สามารถใช้อํานาจออก
กฎเกณฑ์โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมในสังคมเป็นสําคัญ ตัวอย่างเช่น ชุมชนหลายแหล่งมีกฎเกณฑ์



๑๐ 

อนุญาตให้แต่ละเฉพาะครัวเรือนที่แต่งงานใหม่และยากจนเท่าน้ันจึงจะมีสิทธิตัดไม้เพ่ือใช้ส่วนตัว 
ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีจะไม่ได้สิทธิอันน้ัน  

   สิทธิชุมชนจึงเป็นทั้งความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ความชอบธรรม และฐานคิดในการแสดง
ตัวตนของชุมชนต่าง ๆ ในสังคมที่หลากหลายมิติซับซ้อนมีพลวัตร และเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ี
สนับสนุนให้ชุมชนต่าง ๆ สามารถระดมความคิดความร่วมมือในการพัฒนากฎเกณฑ์ของชุมชนอย่างมี
ความชอบธรรมในสังคม นอกจากน้ีลักษณะพลวัตรของสิทธิก็มีนัยสําคัญอย่างย่ิงต่อการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าและประชาธิปไตยทางตรง 
เพราะช่วยเปิดพ้ืนที่ทางสังคมพร้อมกับลดพื้นที่ของภาครัฐลง โดยการให้สิทธิชุมชนแก่กลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคมสามารถเข้าร่วมสร้างสรรค์ประชาสังคมและธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาอํานาจตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันให้เกิดเป็นจริงได้ในรูปแบบต่าง ๆ (ทรงวุฒิ ศรีวิไล ๒๕๕๐, อานันท์ กาญจนพันธ์ุ ๒๕๔๓, 
โสภารัตน์ จารุสมบัติ ๒๕๕๑, สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี ๒๕๕๔) 

 

 ๓.๑.๒ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

  คําว่า “สิทธิชุมชน” เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุนชน ได้รับการ
บัญญัติรับรองขึ้นเป็นครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทํามากที่สุด ทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน และการจัดประชาพิจารณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบทบัญญัติมาตรา ๔๖ และ ๕๖ 
ได้ยอมรับสิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน รวมทั้งได้รับรองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การบํารุงรักษาและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่รัฐธรรมนูญก็บัญญัติว่าสิทธิดังกล่าวน้ันจะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ทํา
ให้ยังมีปัญหาที่จะนํามาใช้ทางปฏิบัติในการรับรองสิทธิของชุมชน 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการยอมรับสิทธิชุมชนมากขึ้น 
โดยได้ตัดเง่ือนไขที่กําหนดให้ต้องมีกฎหมายมารองรับออกไป จึงเป็นการยอมรับสิทธิชุมชนเหนือ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนน้ันมากกว่าสิทธิของรัฐและสิทธิของเอกชนที่มีมาแต่เดิม รวมทั้งทําให้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิชุมชนได้โดยไม่ต้องรอให้มีการออกกฎหมายต่าง ๆ เสียก่อน นอกจากน้ียังมี
การคุ้มครองสิทธิชุมชนโดยบัญญัติให้โครงการท่ีอาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะต้องมี



๑๑ 

การศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและประชาชน 
ก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการและรับรองสิทธิของชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐให้ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ ดังรายละเอียดตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑๒ ว่าด้วยสิทธิชุมชน ว่าด้วย มาตรา ๖๖ และ ๖๗ 
ดังน้ี 

   มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ย่อม
มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 

   มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา 
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม 

   การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว 

   สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติน้ีย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

 

๓.๒ สิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้ 

 โครงการพัฒนาภาคใต้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นชุดแผนงานและโครงการขนาดใหญ่ที่จัดทําโดย
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ อันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาภาคใต้ จากการพัฒนาในปัจจุบันบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านเกษตร 
ประมงและท่องเที่ยวไปเป็นการพัฒนาบนฐานของพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีส่วนที่สัมพันธ์และมี
ความเช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะสิทธิที่สําคัญที่มีความเก่ียวเน่ืองอย่างชัดเจนกับ



๑๒ 

การพัฒนา อันประกอบไปด้วยสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง สิทธิในการพัฒนา 
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก และการรับหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งจากการศึกษาของคณะอนุกรรมการด้าน
พลังงานและอุตสาหกรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒๕๔๕) สามารถสรุปสาระสําคัญของ
สิทธิในด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นดังน้ี  

 

 ๓.๒.๑ สิทธใินการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง 

   แนวคิดในเรื่องสิทธิชุมชนเป็นผลมาจากการพัฒนาแนวคิดในเรื่อง “สิทธิในการกําหนด
เจตจํานงของตนเอง” (Right to Self-Determination) ซึ่งเป็นสิทธิที่รองรับไว้โดยตราสารของกฎหมาย
ระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR) และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights; ICESCR) ซึ่งต่างก็มีการระบุสิทธิน้ีไว้เป็นข้อแรกสุด โดยมีสถานะเป็น
สิทธิเชิงกลุ่ม (Collective Rights) หรือสิทธิปวงชน (People Rights)  

  กติการะหว่างประเทศทั้งสองนี้ได้รับรองว่า ประชาชนท้ังปวงมีสิทธิในการกําหนด
เจตจํานงของตนเอง โดยประชาชนจะกําหนดสถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งการ
ดําเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ
ในการจัดการเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและทรัพยากรของตนได้อย่างเสรี เพ่ือที่จะบรรลุ
จุดหมายปลายทางที่กําหนด สิทธิในการกําหนดเจตจํานงดังกล่าวน้ีอาจคล้ายกับสิทธิของปัจเจก 
(Individual) แต่หากพิจารณาถึงสิ่งที่กฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองมุ่งหมายแล้ว กติกาทั้งสองต่างให้
ความสําคัญกับคําว่า “ประชาชนทั้งปวง” (All peoples) ย่อมหมายความว่าสิทธิดังกล่าวมีลักษณะเป็น
สิทธิร่วมกัน (Collective Rights) ของประชาชน และมีการนําเอาแนวคิดและหลักการในการกําหนด
เจตจํานงของตนเองมาอธิบายสิทธิของชุมชนในการที่จะบริหารจัดการท้องที่ของตนเอง และการใช้สิทธิ
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของตนเอง  

  สิทธิของประชาชนในการกําหนดสถานะทางการเมืองและแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแนบแน่นกับ
สิทธิชุมชนและศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยกฎเกณฑ์ของตนเอง ทั้งน้ีระบบสิทธิใน
ทรัพย์สินที่กําหนดกฎเกณฑ์ควบคุมและบังคับใช้โดยผู้ใช้ทรัพยากรเองจะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
มากกว่าระบบที่ถูกกําหนดโดยอํานาจจากภายนอก เพราะระบบสิทธิในทรัพย์สินที่หลากหลายตาม



๑๓ 

ท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่จําเป็นต้องหาหรือต้องการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับธรรมชาติและโครงสร้างของ
ทรัพยากร อีกทั้งยังเก่ียวกับบรรทัดฐานและจารีตประเพณีของผู้ใช้ทรัพยากร เน่ืองจากกฎเกณฑ์ที่
หลากหลายตามท้องถิ่นของผู้ใช้ทรัพยากรนั้น ดําเนินมาด้วยประสบการณ์ของท้องถิ่นเองมาเป็นเวลา
หลายปี หลายทศวรรษ มีการรับรู้และความผูกพันกับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอยู่แล้ว ในขณะที่อํานาจ
จากภายนอกขาดข้อมูล ขาดความเข้าใจ รวมท้ังขาดความผูกพันกับการดํารงชีวิตอยู่ด้วยกับทรัพยากร
น้ัน ซึ่งยากที่จะสามารถออกแบบสถาบันเพ่ือดูแลจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีเต็มไปด้วยความ
หลากหลายในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงจําเป็นต้องยอมให้ท้องถิ่นจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง
ในลักษณะที่หลากหลายและเป็นขนาดย่อยสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นทั้งกายภาพและวัฒนธรรม  

 

 ๓.๒.๒ สิทธใินการพฒันา 

  สิทธิในการพัฒนา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานง
ของตนเองรวมท้ังมีพัฒนาการที่เป็นกระแสเดียวกัน ซึ่งสิทธิในการพัฒนาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่
ได้บัญญัติไว้ทั้งในกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ทั้งน้ีองค์การสหประชาชาติได้ให้ความสําคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนานับต้ังแต่มีการ
ก่อต้ัง และในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ สมัชชาทั่วไปสหประชาชาติ ได้มีมติรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการ
พัฒนาว่าเป็น สิทธิมนุษยชนด้านหน่ึงที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ด้วยเหตุว่ามนุษย์ทุกคนและประชาชาติทั้งปวง
มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมือง 

  กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนา โดยเฉพาะมิติของสิทธิมนุษยชนได้ก้าวมาสู่ด้านของ
การให้ความสําคัญกับสันติภาพ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความย่ังยืน ตลอดจนการคํานึงถึงความเป็น
ธรรมและมวลมนุษย์รุ่นต่อไป แนวทางของสิทธิในการพัฒนาจึงเป็นการพัฒนาโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
และมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความเป็นดีอยู่ดีของประชาชนและปัจเจกทุกคนอย่างต่อเน่ือง บนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมถึงการได้รับการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 
และการเพ่ิมศักยภาพและทางเลือกให้กับมนุษย์ทุกคน 

  สิทธิในการพัฒนายังให้ความสําคัญอย่างมากกับการลดความยากจน คํานึงถึงผู้หญิงให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา การพ่ึงพาตนเอง สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของประชาชนและ
รัฐบาล รวมถึงการปกป้องสิทธิต่าง ๆ ของชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม ความหมายของสิทธิในการพัฒนาจึงก้าว
พ้นไปจากการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายความเจริญเติบโตทาง



๑๔ 

เศรษฐกิจ กล่าวคือจะต้องให้ความสําคัญแก่การเปิดโอกาสสําหรับความเป็นธรรม การมีสิทธิและมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่จะตัดสินใจในสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของพวกเขา ส่วนผลลัพธ์น้ัน
นอกจากต้องคํานึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น การขจัดความอดอยาก
หิวโหย โรคภัยไข้เจ็บและความไม่รู้หนังสือ แต่ก็ยังต้องให้มีทรัพยากรเหลือเพียงพอต่อผู้คนในรุ่นหลังอีก
ด้วย ย่ิงความขัดแย้งในกระบวนการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้นขึ้น สิทธิการพัฒนาก็ขยายตัว
เช่ือมโยงเข้ากับบทบาทการต่อสู้ของชุมชนเพ่ือพิทักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ย่ิงอํานาจ
ของทุนจากต่างแดนเข้ามาครอบงําทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอ่ืน ๆ มากขึ้น สํานึกในกระแสความ
เป็นตัวของตัวเองที่จะเป็นอิสระจากการครอบงําก็ย่ิงเข้มแข็งขึ้น 

 

 ๓.๒.๓ สิทธใินสิ่งแวดล้อมที่ดี 

  แนวคิดในเร่ืองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในอันที่จะแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเสรีและเต็มที่ โดยท่ีประชาชนจะต้องไม่ถูกลิดรอนวิถีการยังชีพของตนเอง 
การประชุมที่กรุงสต็อกโฮม ในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ มีการสร้างความร่วมมือระดับระหว่างประเทศในการ
คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเกิดเป็นหลักการข้อ ๑ ของปฏิญญาสต็อกโฮมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ (The Stockholm Declaration on the Human Environment) รวมทั้งได้วางแนวทางว่า
มนุษย์มีสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยเสรีในการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างมีศักด์ิศรีและเป็นสุข โดยทุกคน
จะต้องได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและพอเพียง ทั้งน้ีมนุษย์มีหน้าที่ในการปกป้องและเพ่ิมพูน
สภาวะแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบันและเพ่ือประชากรในอนาคต  

  หลักการดังกล่าวยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิทธิของบุคคลที่จะ
ได้ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยถือว่าบุคคลย่อมต้องมีทั้งสิทธิและหน้าที่ในเวลาเดียวกัน เพ่ือให้การใช้
ประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมน้ันเป็นไปโดยเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคน นอกจากน้ี ยังให้รัฐมีหน้าที่ในการ
ควบคุมการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในดินแดน และรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่
ได้รับผลเสียหายจากมลภาวะและสภาพแวดล้อมที่ถูกทําลายไปด้วย 

   นอกจากแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมของประชากรแล้ว ในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศยังมีแนวคิดที่สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งแม้จะมิได้ปรากฏว่าจะมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยตรง แต่ก็เป็นที่มาของหลายแนวคิดในการรักษาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่เช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนในสิ่งแวดล้อมที่ดี หลักการดังกล่าวที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้แก่  

- หลักมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind) ที่ได้กล่าว



๑๕ 

อ้างถึงสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสวงประโยชน์จาก
สินแร่ต่าง ๆ ในทะเลที่มีอยู่อย่างจํากัดและมีการแสวงประโยชน์โดยเสรี ซึ่งการใช้หลักผู้ใดมาก่อนย่อม 
แสวงประโยชน์ได้ก่อน ย่อมส่งผลให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดน้ันหมดไปอย่างรวดเร็ว และจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ “ผู้แข็งแกร่งย่ิงแข็งแกร่งย่ิงขึ้นไป ผู้ที่ร่ํารวยก็ย่ิงร่ํารวยขึ้นไป” ดังน้ันจึงจําเป็นที่จะต้องมีการ
สงวนทรัพยากรดังกล่าวไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ที่มนุษยชาติจะได้ใช้ร่วมกันโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมแก่ 
ผู้ที่ยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะแสวงประโยชน์ดังกล่าว 

- หลักการ Common Pool Resources เป็นแนวคิดที่ต้องการใช้กับการจัดการ
เรื่องทรัพยากรป่าไม้ และมุ่งโดยตรงต่อการสงวนและรักษาไว้ซึ่งป่าไม้ทั้งระดับภายในประเทศและ
ภูมิภาคว่า จะต้องมีการใช้โดยการแบ่งปัน มีการควบคุมและบริหารจัดการ เพ่ือให้การแสวงประโยชน์
เป็นไปอย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่การป้องกันมิให้ทรัพยากรป่าไม้ลดปริมาณลงมากเกิน
สมควร  แนวคิด น้ี ยั งสนับสนุนใ ห้ประชากร  โดยเฉพาะอย่ าง ย่ิ งประชากรที่ อ ยู่ ใกล้ ชิด กับ
ทรัพยากรธรรมชาติน้ัน ๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์โดยตรง
และเพ่ือให้มนุษย์ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่า
เทียมกัน 

- หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน แนวคิดน้ีเกิดขึ้นจากคณะกรรมาธิการแห่งโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ โดยพยายามสร้าง
มาตรฐานในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่อาจสูญเสียไปจากการพัฒนา ตามแนวคิดว่าหาก
ประชากรในยุคปัจจุบันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในทางที่เกิดประโยชน์
ต่อคนในรุ่นตนเองมากเกินไป โดยไม่คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของคนในรุ่นอนาคต ปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นคือ ทรัพยากรจะไม่หลงเหลืออยู่ให้คนในอนาคตได้ใช้ในการดํารงชีวิต ดังน้ันย่อมถือว่าคน
ในปัจจุบันได้ละเมิดต่อสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนในอนาคต แนวคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืนจึง
ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถใช้ได้ในระยะยาวหรือตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
การมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีอีกประการหน่ึง 

 

 ๓.๒.๔ สิทธใินมาตรฐานการครองชพี 

   ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Universal Declaration 
of Human Rights; UDHR) ข้อ ๒๕ ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ



๑๖ 

สําหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและครอบครัว มาตรฐานดังกล่าว ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล บริการสังคมที่จําเป็น และหมายรวมถึงสิทธิในความม่ันคงจากกรณี
ว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นหม้าย ชราภาพ หรือขาดปัจจัยในการเลี้ยงชีพอ่ืนใด 

   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก็ระบุชัดถึงการ
รับรองสิทธิของทุกคนในการมีมาตรฐานทางสุขภาพทั้งทางกายและทางใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ พร้อม
กับระบุสิ่งที่รัฐจะต้องดําเนินการเพ่ือเป็นหลักประกันให้สิทธิน้ีบรรลุผลไว้หลายประการ รวมถึงเร่ืองการ
บํารุงอนามัยทุกๆ ด้านทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น ทํานองเดียวกันในส่วนของมาตรฐาน 
การครองชีพก็มีการระบุอย่างชัดเจนถึงการปฏิรูประบบแบ่งปันที่ดินในทางที่จะเอ้ือให้เกิดผลสําเร็จ 
ในการพัฒนา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

   ด้วยหลักการอันกว้างขวางแห่งข้อบัญญัติข้างต้นน้ี ทําให้มีการตีความและจําแนกเป็น
สิทธิด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกจํานวนมาก ที่สําคัญได้แก่ สิทธิในนํ้า (Rights to Water) สิทธิในที่ดิน (Rights 
to land) สิทธิในอากาศบริสุทธ์ิ (Rights to clean air) สิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม (Rights to 
adequate housing) และสิทธิที่จะมีอาหารที่เหมาะสม (Rights to adequate food) เป็นต้น ทั้งน้ี
ด้วยเหตุผลว่า ปัจจัยทั้งหลายเหล่าน้ีล้วนเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการที่จะธํารงมาตรฐาน
การครองชีพที่ดี ขณะเดียวกันการจะมีมาตรฐานทางสุขภาพที่ดีก็ยอมข้ึนกับปัจจัยเหล่าน้ีด้วย 

 

 ๓.๒.๕ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก 
และการรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

   ทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ต่างระบุถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยที่สิทธิดังกล่าวน้ีรวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็นโดย
ปราศจากการสอดแทรก ตลอดจนสิทธิที่จะแสวงหาหรือแจ้งข่าวและความคิดเห็น ทั้งด้วยวาจา ลาย
ลักษณ์อักษร การตีพิมพ์ศิลปะหรือรูปแบบอ่ืนใด ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมิต้องคํานึงถึงเขตแดนด้วย 

   ในรายงานการศึกษาเรื่องปัญหาการสื่อสาร “หลายเสียง โลกเดียวกัน” (Many 
Voices, One World ๑๙๘๐) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับสิทธิน้ีไว้ว่า สิทธิในการสื่อสารเป็นการขยาย
ขอบเขตของเสรีภาพและประชาธิปไตยในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าเรื่องสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารหรือการรับสาร ทั้งน้ีทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา มนุษย์ได้ต่อสู้เพ่ือเสรีภาพในการพูด เสรีภาพ
ในหนังสือพิมพ์ ให้ได้การสื่อสารที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ในแง่มุมใหม่น่ีก็คือส่วนหน่ึงของเร่ืองการ
สื่อสารสองทาง ซึ่งเป็นการเปิดให้มีการเข้าถึงและมีส่วนร่วม 



๑๗ 

   สิทธิในการสื่อสาร นับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในอันที่จะช่วยให้บุคคลและชุมชน
สามารถเลือกที่จะคิดและเช่ือในเรื่องศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ แบบอย่างการดําเนินชีวิต การรักษา
เอกลักษณ์และความหลากหลายทางภาษาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ทั้งยังเป็นเรื่องที่เก่ียวกับสิทธิอัน
ชอบธรรมที่จะดํารงความเช่ือของตนไว้ด้วยการสื่อสารถ่ายทอดความคิดความเช่ือของตนออกไป ซึ่งย่อม
หมายความว่าต้องเข้าถึงทรัพยากรด้านการสื่อสารได้อย่างเสมอภาค คือมีสิทธิเข้าถึง มีความรู้
ความสามารถในการใช้ และมีโอกาสทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกันที่จะใช้สื่อทั้งหลายเพ่ือแสดงและยืนยัน
ความคิดเห็นของตน หรือโต้แย้งแสดงเหตุผลกับฝ่ายที่เห็นแตกต่าง 

 

 ๓.๒.๖ สิทธิการชุมนุมโดยสงบ 

   แม้ว่าการชุมนุมจะเป็นวิธีการหน่ึงในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความต้องการ หรือ
จุดยืนในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิในการส่ือสารและเป็นรูปแบบหน่ึงของเสรีภาพในการ
แสดงความเห็น แต่โดยเน้ือหาแล้วสิทธิการชุมนุมเป็นรูปแบบการแสดงออกที่เข้มข้นและมีนัยทาง
การเมืองสูง สิทธิน้ีจึงได้การระบุแยกออกมาเฉพาะเจาะจง ทั้งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยในส่วนของ 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UDHR) กําหนดให้มีการรับรองทั้งเสรีภาพใน
การชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ ขณะเดียวกันก็ให้การคุ้มครองมิให้บุคคลต้องถูกบังคับเพ่ือการ
ดังกล่าว ส่วนในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มีการกําหนด
เพ่ิมเติมในส่วนของเง่ือนไขที่จะจํากัดตัดทอนการใช้สิทธิน้ีในกรณีที่มีข้อกฎหมายและมีความจําเป็นเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข 
หรือศีลธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

 

๓.๓ สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
 ที่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาภาคใต้ 

 ๓.๓.๑ บทบัญญัติเก่ียวกับสิทธใินการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง 

   และสิทธิในการพัฒนา 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงด้าน
สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา แต่สิทธิเหล่าน้ีได้รับการ
รับรองผนวกไว้กับสิทธิด้านอ่ืน ๆ ในมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปน้ี 



๑๘ 

   มาตรา ๒๖  บัญญัติไว้ว่าการใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

   มาตรา ๕๗ บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน 

   มาตรา ๖๖ กําหนดให้บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ด้ังเดิม มีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 

   มาตรา ๖๗ กําหนดให้ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได้ 
เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน 

   มาตรา ๗๘ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วย
การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน 

   มาตรา ๘๗ บัญญัติว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง 
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ 

 

 



๑๙ 

 ๓.๓.๒ บทบัญญัติอ่ืน ๆ ว่าด้วยสิทธิด้านสิ่งแวดลอ้ม 

   บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมมีหัวใจสําคัญที่สิทธิชุมชน ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับน้ี ก็ยังมีบทบัญญัติอีกหลายประการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ทั้งยังมีบทบัญญัติที่ให้ความสําคัญแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กําหนดให้ต้องกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ 
อันรวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ในส่วนที่ ๘ ว่าด้วยแนวนโยบายด้าน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
บัญญัติให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ดังน้ี 

   มาตรา ๘๕ (๑) ประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดหลักเกณฑ์
และมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างย่ังยืน โดยให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้ง
ผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

   มาตรา ๘๕ (๔) รั ฐต้ องจั ดให้ มี แผนการบริ หารจั ดการทรัพยากรนํ้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสงวน บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุล 

   มาตรา ๘๕ (๕) รัฐต้องดําเนินการ ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

   ๒) การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญต่อการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
บัญญัติไว้ในหมวด ๑๔ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรา ๒๙๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อํานาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งในเขต
พ้ืนที่และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาโครงการนอกเขต



๒๐ 

พ้ืนที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตน โดยทั้งหมดน้ีต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

 ๓.๓.๓ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธเิสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็การแสดงออก 
และการรบัหรอืเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

   ๑) สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน ๆ  

   ๒) สิทธิของบุคคลในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ ว่า 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารน้ันจะ
กระทบต่อความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครอง
ของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

   ๓) สิทธิในการได้รับข้อมูล คําช้ีแจง และแสดงความคิดเห็นก่อนการอนุญาตโครงการ 
บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๗ ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญ
อ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

 

 ๓.๓.๔ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธใินมาตรฐานการครองชีพ 

  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพได้มีการบัญญัติไว้ใน มาตรา ๔๓-๔๔ และมาตรา ๕๑-
๕๒ รายละเอียด ดังน้ี 

  มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

  มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพใน
การทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหว่างการทํางานและเมื่อพ้นภาวะการทํางาน ทั้งน้ี
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



๒๑ 

  มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม
และได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

  มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นสําคัญ 

 

 ๓.๓.๕ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธใินการชุมนุมอย่างสงบ 

  หมวดที่ ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพของชนชาวไทย ในส่วนที่ ๑๑ ได้บัญญัติถึงเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมไว้ในมาตรา ๖๓ ว่า
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และในมาตรา ๖๔ ก็บัญญัติให้บุคคลย่อม
มีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การ
พัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 

 

  ๓.๓.๖ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธใินการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์  

    และการฟ้องรอ้งหน่วยงานของรัฐ 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังให้สิทธิทั้งบุคคลและชุมชน
ในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ โดยบุคคลและชุมชนซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี เพ่ือใช้สิทธิทางศาล
หรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ และบุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติในสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยน้ีได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมี
กฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิ
และเสรีภาพในเรื่องน้ันเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังน้ี  

   สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (ส่วนที่ ๑๐) ได้บัญญัติให้ บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว (มาตรา ๕๙) และบุคคล
ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของ
รัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือ



๒๒ 

ลูกจ้างของหน่วยงานน้ัน (มาตรา ๖๐) รวมทั้งบุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๖๒) 

   นอกจากน้ีในมาตรา ๖๗ ก็บัญญัติให้ชุมชนมีสิทธิชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 



 

บทที่ ๔ 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
นโยบายที่เก่ียวข้อง สถานการณ์ และกรณีร้องเรียน 

 

แผนพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือที่เรียกกันว่าแผนเซาเทิร์นซีบอร์ด (Southern 
Seaboard Development Plan: SSB) หรือแผนพัฒนาภาคใต้ เป็นแผนพัฒนาระดับภูมิภาคขนาดใหญ่
ที่มีการผลักดันมาจากกลุ่มทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และรัฐมาต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีแนวคิด
สําคัญคือ การพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและพลังงานของภูมิภาค จาก
ปัจจุบันที่เรือขนส่งปิโตรเลียมจากภูมิภาคตะวันออกกลางต้องไปอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาเพ่ือไปยัง
ประเทศริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ทั้งน้ีหากว่าประเทศไทยมีการสร้างสะพานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
พลังงาน (Strategic Energy Land Bridge) ในภาคใต้ด้วยระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อและระบบ
คมนาคมแบบผสมผสานเช่ือมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ก็จะเป็นการช่วยย่นระยะทางเดินทาง
และเวลาในการขนส่ง และจะส่งผลให้ภาคใต้ของประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางขนส่งพลังงานใน
ภูมิภาคน้ี อันจะต่อเน่ืองกันมาก็คือการพัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานในการผลิตด้านนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
และปิโตรเคมีครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านปิโตรเคมีและพลังงานของ
ภูมิภาค นอกจากน้ีการเปิดสะพานเศรษฐกิจยังเป็นการเปิดประตูการค้า (Gateway) ที่ก่อให้เกิดการ
เช่ือมโยงระหว่างประเทศในเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและยุโรป เข้ากับเอเชียตะวันออกและอินโดจีน 

 การศึกษาเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จึงเก่ียวข้องสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนา
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๔.๑ ยุทธศาสตร์และแผนงานระดับภูมิภาค 

 จากแนวคิดที่จะให้ภูมิภาคน้ีเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของโลก จึงทําให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
รวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจให้เป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน (Single Production Base and Market) 
เพ่ือเปิดประตูการค้าของภูมิภาคร่วมกัน โดยสร้างข้อตกลงความร่วมมือภายในร่วมกัน ซึ่งในที่น้ีจะขอ
กล่าวถึงกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค และแผนงานโครงการสําคัญภายใต้กรอบความร่วมมือ
ดังกล่าวที่ส่งผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการพัฒนาภาคใต้ ดังน้ี 

 



๒๔ 

 ๔.๑.๑ กรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแรงผลักดันและสนับสนุนแผนพัฒนาภาคใต้ 

   กรอบความร่วมมือในภูมิภาคเป็นการสร้างข้อตกลงภายในร่วมกันระดับประเทศ ด้วย
ลักษณะที่ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน ประเทศในภูมิภาคน้ีจึงมีการพัฒนากรอบข้อตกลงร่วมกัน
เพ่ือที่จะรวมตัวกันพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและประตูการค้าที่สําคัญของโลกด้วยกลยุทธการ
พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทั้งพลังงานและสินค้าที่เช่ืองโยงทั่วถึงกันทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และ
ในภูมิภาค แนวคิดน้ีนอกจากจะเป็นแรงผลักดันสําคัญให้ประเทศไทยต้องมุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางขนส่งและ
พลังงานของภูมิภาคด้วยแล้ว ก็ยังทําให้มีการริเริ่มสร้างโครงสร้างและกลไกต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และการลงทุนภายในภูมิภาคให้เป็นตลาดเดียวของกลุ่มทุนอย่าง
เสรี เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าและกลไกการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค การจัดการและ
แบ่งปันก๊าซธรรมชาติบนบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเล การพัฒนาศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์
ของภูมิภาค การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เช่ือมโยง ไทย-พม่า 
และลาว-จีน แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เช่ือมโยง พม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม แนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจตอนใต้ เช่ือมโยง ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
เป็นต้น ประเทศไทยได้เข้าร่วมในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
๕ กรอบ ดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ ๒ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของแต่ละกรอบความร่วมมือได้ดังน้ี 

 
รูปภาพที่ ๒  กรอบความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th) 



๒๕ 

   ๑) กรอบความร่วมมืออาเซียน (Association of South East Asian Nations หรือ 
ASEAN) ซึ่งได้ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย ๑๐ ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บูรไนดารุสซาราม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สิงคโปร์ สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้นําอาเซียนได้ร่วมลงนามใน 
“ข้อตกลงบาหลี ๒” เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคม
เดียวกันให้สําเร็จภายในปี ๒๕๖๓ แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดต้ังให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยจะเป็นประชาคมที่ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

   ๒) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Sub 
region หรือ GMS) ประกอบด้วย ๖ ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย สหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนาน) และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ก่อต้ังในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) 
เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่นํ้าโขงมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตรและบริการ สนับสนุนการจ้างงานและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและ
การศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
เพ่ิมขีดความสามารถ รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาค
ลุ่มแม่นํ้าโขงยังมีแผนงานพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจเช่ือมต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ (รูปภาพที่ ๓) ตาม ๓ 
แนวเส้นทางเศรษฐกิจ คือ (๑) แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 
เช่ือมโยง ไทย-พม่า-ลาว-จีน (๒) แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เช่ือมโยง พม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม และ (๓) แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern 
Economic Corridor) เช่ือมโยง ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 

    นอกจากน้ี ประเทศในความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่นํ้าโขงได้ลงนาม
ความตกลงความร่วมมือด้านพลังงานว่าด้วยการซื้อขายไฟฟ้าและการสร้างเครือข่ายสายส่ง (Regional 
Power Interconnection and Trading Arrangements) ระหว่างรัฐบาล ๖ ประเทศในลุ่มแม่นํ้าโขง 
(Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade) เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดย
ความตกลงน้ีมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกร่วมมือและวางแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าที่เช่ือมต่อโยงกัน 
รวมไปถึงกลไกในการดําเนินการซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาค 



๒๖ 

 
 

รูปภาพที่ ๓  เส้นทางเช่ือมโยงการค้าการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในอนภุาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) 

ที่มา: ธนิต (๒๕๕๖) 



๒๗ 

   ๓) กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle หรือ IMT–GT) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกรวม 
๓ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย การพัฒนาน้ีเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ใน ๒ เรื่องสําคัญ 
คือ (๑) การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ๓ ประเทศร่วมกัน ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นความร่วมมือภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝ่าย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จนถึงปัจจุบัน (๒) การจัดการก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยบนบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย–มาเลเซีย (Malaysia–Thailand 
Joint Development Area หรือ JDA) 

    ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทยน้ี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ๓ ประเทศร่วมกัน ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะแหล่งปิโตรเลียมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเน้นความร่วมมือ
ทางด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับพ้ืนที่ 

   ๔) กรอบความร่วมมือในพ้ืนที่อ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation หรือ BIMSTEC) ประกอบด้วย ๗ ประเทศสมาชิก ได้แก่ 
ไทย อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ภูฏาน สหภาพหม่า และเนปาล ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
ภายใต้การริเริ่มและผลักดันของไทย ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือในพ้ืนที่อ่าวเบงกอล มี
วัตถุประสงค์ คือ การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เท่าเทียมกัน และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศสมาชิก ในรูปของการฝึกอบรม รวมถึงการค้นคว้าวิจัย และการกระชับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์จากภาคกสิกรรมและอุตสาหกรรม การขยายการค้าและการลงทุน 
ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารและการคมนาคม เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาค และ
ส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศ 

   ๕) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy หรือ ACMECS) ประกอบด้วย ๕ ประเทศสมาชิก 
ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า 
และราชอาณาจักรกัมพูชา จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยเป็นแนวคิดริเริ่มในสมัยของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจน้ี มุ่งเน้น
นโยบายการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมความเจริญอย่างย่ังยืนในอนุภูมิภาค 
อันส่งเสริมและก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่กรอบความร่วมมืออาเซียน ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่
จะส่งผลต่อโอกาสและความเป็นไปได้ที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 



๒๘ 

 ๔.๑.๒ แผนงานและโครงการภายใต้กรอบความรว่มมือระดับภูมิภาค 

   ที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาคใต้ 

   ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคได้ก่อให้เกิดรูปธรรมของแผนงานและโครงการ
ระหว่างประเทศในการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยเฉพาะกรอบในความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย ที่ได้มีการจัดทําแผนงานโครงการท่ีจะเข้ามาร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัด
ภาคใต้ให้สู่เศรษฐกิจนานาชาติ โดยเน้นให้เอกชนเป็นผู้นําในการลงทุนทั้งอุตสาหกรรมและการค้า ส่วน
ภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ให้เอกชนในการ
ผ่านแดน และขจัดมาตรการกีดกันทั้งหลายให้เกิดการค้าอย่างเสรี โดยมีแผนงานสําคัญที่เก่ียวข้อง
โดยตรงและส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ คือ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย และแผนงานพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญในแต่ละแผนงานได้ดังน้ี 

   ๑) แผนงานพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝา่ย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
    (Indonesia–Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

    หลังจากมีการก่อต้ังเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT–GT) 
หรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจขึ้น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian development Bank, ADB) ซึ่งมีรัฐบาลญี่ปุ่น
เป็นผู้ที่หุ้นใหญ่ ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ และรายละเอียด
การดําเนินงานของการกําหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนา และนําเสนอให้ภาครัฐอํานวยความสะดวกให้ด้วยการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ือกระตุ้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาค ซึ่งมี
สาขาความร่วมมือระยะแรก ได้แก่ การขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การท่องเท่ียว การค้า
การลงทุนและอุตสาหกรรม การเงิน การเกษตรและปศุสัตว์ โทรคมนาคม เป็นต้น 

    พ้ืนที่ความร่วมมือเมื่อเร่ิมก่อต้ังประกอบด้วย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส กับ ๔ รัฐของมาเลเชีย ได้แก่ ปีนัง เกดะห์ 
เประ ปะลิส และ ๒ จังหวัดบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ อาเจห์ และสุมาตราเหนือ ในปัจจุบัน
พ้ืนที่ความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย ได้ขยายพ้ืนที่ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ของไทย และ ๑๐ จังหวัดของอินโดนีเซีย โดยเพ่ิมสุมาตราตะวันตก สุมาตราใต้ เรียว 
เรียวไอแลนด์ จัมบี เบงกูลู-เบลิตุง และลัมปุง และ ๘ รัฐของมาเลเซีย โดยเพ่ิม กลันตัน สลังงอร์ มะละกา 
และเนกรีเซมบิลัน 



๒๙ 

    รัฐบาลของทั้งสามประเทศต้องการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ภายใต้ลักษณะของความร่วมมือและการประสานประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตที่แต่ละประเทศมีความได้เปรียบ ซึ่งทรัพยากรสําคัญที่มีการตกลง
ร่วมกันใช้ ก็คือ แหล่งปิโตรเลียม โดยภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังออก
กฎระเบียบที่จะขจัดอุปสรรคในการผ่านแดนและมาตรการกีดกันทางการค้า แล้วจึงให้ภาคเอกชนของ
ทั้ง ๓ ประเทศเป็นผู้นําในการลงทุนทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการขนส่ง  

    การพัฒนากลไกร่วมกันเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานในพ้ืนที่ของประเทศในเขต
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจให้มียุทธศาสตร์และทิศทางการทํางานที่สอดคล้องร่วมกัน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 
ต้ังแต่ (๑) กลไกระดับชาติของหน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทําหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการระดับชาติ รวมท้ังดูแลติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานต่าง ๆ (๒) กลไกระดับทํางานใน
สาขาต่าง ๆ (๓) กลไกภาคเอกชน ได้แก่ สภาธุรกิจร่วมสามฝ่าย (๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ที่จัดเป็นประจําทุกปี โดยจัดพร้อมกับการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย (๕) การประชุมระดับสุดยอดผู้นําเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งจะจัดเป็นประจําทุกปี
คู่ขนานกับการประชุมระดับสุดยอดผู้นําอาเซียน 

    ผลพวงที่สําคัญจากการขับเคลื่อนไหวของกลุ่มเอกชนอุตสาหกรรม ในความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายผ่านสภาธุรกิจร่วมสามฝ่าย ก็คือ การผลักดันโครงการท่อส่งก๊าซและ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นอุตสาหกรรมหนักคร้ังแรกลงบนแผ่นดิน
ภาคใต้ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญากับ
บริษัทนํ้ามันแห่งชาติของมาเลเซีย (เปโตรนาส) เพ่ือร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนใน
โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย–มาเลเซีย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลของไทยและมาเลเซีย 
ก็ได้เห็นชอบร่วมกันในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติภายใต้พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย (Malaysia-Thailand 
Joint Development Area, JDA) รวมท้ังเห็นชอบในหลักการร่วมกันของโครงการท่อส่งก๊าซ และ 
โรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ได้มีการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจปีนัง-สงขลา เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นจากใช้ประโยชน์จาก
ก๊าซธรรมชาติในอนาคต 

   ๒) แผนพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา  

    โครงการสะพานเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา เกิดขึ้นจากผลักดันของภาคธุรกิจเอกชน
มาเลเซียในการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย ครั้งที่ ๕ ที่จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๑๙–๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ โครงการจะเน้นการ
พัฒนาเช่ือมต่อโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งพลังงานและการคมนาคมระหว่างมาเลเซียและไทยด้วย



๓๐ 

การสร้างท่อขนส่งนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติเช่ือมต่อระหว่าง ปีนัง–สงขลา สร้างถนนมอเตอร์เวย์เช่ือมต่อ
ท่าเรือสงขลาถึงท่าเรือปีนัง รวมทั้งเส้นทางรถไฟรางคู่สงขลา-ปีนัง ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายพลังงาน
ไฟฟ้า การพัฒนาอุตสาหกรรม ด่านศุลกากร เป็นต้น  

    จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ได้มีการจัดต้ังโครงการนําร่องที่เป็นธุรกิจร่วมทุน
ระหว่างเอกชนของมาเลเซียกับญี่ ปุ่น โดยขอสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) และมี
บริษัทเปโตรนาส ซึ่งเป็นบริษัทนํ้ามันแห่งชาติของมาเลเซียให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ที่จะพัฒนา
โครงการต่าง ๆ ภายใต้สะพานเศรษฐกิจน้ี  

    ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการปรับเปลี่ยนและขยายแนวเขตการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็น สงขลา–ปีนัง–เบลาวัน และได้มีการขยายแนวเขตเพ่ิมเติมอีกในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น เขต
เศรษฐกิจต่อเน่ืองสงขลา–ปีนัง–เมดาน (Seamless Songkhla–Penang–Medan Economic Corridor) 
หรือสะพานเศรษฐกิจสงขลา–ปีนัง–เมดาน ซึ่งแนวคิดหลักของโครงการยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่งและพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออก การกําหนดมาตรการดึงดูดผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การการค้าโลก 
หรือ WTO และได้มีการเพ่ิมเติมในส่วนของการพัฒนาเส้นทางขนส่งพลังงานทางทะเลและสายส่งไฟฟ้า 
เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายพลังงานแบบเต็มระบบจากสงขลาสู่ปีนังและเมดาน เกิดเป็น
แกนกลางของแนวเขตเศรษฐกิจที่คาดหมายว่าทุกจังหวัดและรัฐในอนุภูมิภาคจะเช่ือมโยงทางกายภาพ
เข้าสู่สะพานเศรษฐกิจน้ีในอนาคต สําหรับโครงการภายใต้สะพานเศรษฐกิจ สงขลา–ปีนัง–เมดาน 
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มโครงการ ดังน้ี 

   - กลุ่มที่ ๑ โครงการที่สนับสนุนโครงการแกนกลาง เช่น เส้นทางลําเลียงสินค้า 
ท่าเรือ คลังสินค้าและบริการ CIQ (Customs Immigration Quarantine) 

    - กลุ่มที่ ๒ โครงการท่ีได้ประโยชน์จากโครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา–ปีนัง–
เมดาน ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า บริการชักลาก การท่องเที่ยว 

    - กลุ่มที่ ๓ โครงการที่ก่อให้เกิดหรืออุตสาหกรรมที่มีความใกล้ชิดกับโครงการ
สะพานเศรษฐกิจสงขลา–ปีนัง–เมดาน ได้แก่ อุตสาหกรรมการกลั่นนํ้ามันและแยกก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ แผนงาน คือ ๑) แผนการจัดต้ังเขต
อุตสาหกรรม และ ๒) แผนการจัดต้ังกิจการร่วมผลิตร่วมลงทุนโดยได้รับการสนับสนุนด้วยมาตรการ
พิเศษ 



๓๑ 

    ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ต่อเน่ืองมาโดยตลอด ยกเว้นการ
พัฒนาท่อพลังงานในเส้นทางปีนัง-สงขลา ทั้ง ๆ ที่มีการพยายามผลักดันของมาเลเซียมาเป็นระยะ ๆ แต่
ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากรัฐบาลไทยไม่เห็นชอบ ด้วยเกรงว่าจะมีผลกระทบกับสะพาน
เศรษฐกิจพลังงานของประเทศไทย  

    ผลสําคัญของโครงการน้ีต่อการพัฒนาภาคใต้ก็คือ แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบ และต่อมาก็ได้มีการจัดจ้าง บริษัท Seatec จํากัด เป็นผู้ดําเนินการศึกษาและจัดทํา
แผน ในระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๓๘-เดือนมกราคม ๒๕๔๐ 

 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานระดับชาติ 
ที่เปน็กลไกสาํคัญในการผลกัดันและสนับสนนุแผนพัฒนาภาคใต้ 

 จากกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะร่วมผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของโลก
ด้านขนส่ง พลังงาน และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านปิโตรเคมี ผนวกกับการที่ทรัพยากรปิโตรเลียมในอ่าว
ไทยอุดมทั้งนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งตําแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยก็อยู่ตรง
ศูนย์กลางอาเซียน และสามารถเช่ือมต่อกับประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ตลอดจนมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกในอนาคตได้ (รูปภาพที่ ๔)  

 

รูปภาพที่ ๔  ภูมิศาสตร์ที่ต้ังของประเทศไทยในอาเซียนและโลก 
ที่มา : อาภา (๒๕๕๕) 



๓๒ 

  ทําให้กลุ่มทุนอุตสาหกรรมจัดวางตําแหน่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของ
ภูมิภาคน้ี ซึ่งจะนําไปสู่ความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค
น้ี ด้วยการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก อากาศและทะเล ที่สะดวกทันสมัย อันจะ
เช่ือมต่อกับประเทศต่าง ๆ นอกจากน้ียังมีแนวคิดในการที่จะจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า 
เขตเศรษฐกิจเสรี เขตปลอดอากร โดยมีหลักคิดที่จะทําให้การซื้อขายสินค้า การซื้อขายอุปกรณ์
เครื่องมือ และการเข้ามาทํางานของผู้เช่ียวชาญต่างประเทศระหว่างภูมิภาค สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้อง
เสียภาษีหรือเสียภาษีให้น้อยที่สุด  

 การท่ีจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและการคมนาคมน้ี ส่งผลกระทบกับ
ภาคใต้โดยตรง เพราะการที่จะบรรลุความเป็นศูนย์กลางได้มีความจําเป็นที่จะต้องเช่ือมเส้นทางการ
ขนส่งพลังงานและสินค้าระหว่างอันดามันและอ่าวไทยด้วยสะพานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงาน รวมทั้ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านปิโตรเคมีแบบครบวงจรขึ้นในพ้ืนที่ภาคใต้ด้วย ซึ่งจะเห็นได้จาก
ความพยายามที่จะผลักดันทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการที่จะพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจ 
นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จะรองรับอุตสาหกรรม ต้ังแต่ท่าเรือขนส่ง 
โรงไฟฟ้า เขื่อนและอ่างเก็บนํ้า ในพ้ืนที่ภาคใต้ ด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้นน้ี จึงทําให้หน่วยงานทั้งของ
รัฐและเอกชนในประเทศไทย ได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติที่จะสอดรับและผลักดัน
ให้ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานและศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคน้ี 
รวมท้ังการกําหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการผลิตการค้าอย่างเสรีและปลอดภาษี (รูปภาพที่ ๕) 
สรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 

 ๔.๒.๑ ผังประเทศปี ๒๖๐๐ 

   ผังประเทศปี ๒๖๐๐ เป็นการกําหนดทิศทางและนโยบายระยะยาว ๕๐ ปี (ปี ๒๖๐๐) 
ของประเทศไทย เพ่ือที่จะได้นํามาเป็นกรอบหลักในการจัดทําผังเมืองให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ  
ผังประเทศ ปี ๒๖๐๐ น้ี จัดทําขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในยุคสมัยนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร โดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดําเนินการจัดทําผังประเทศ
และผังภาค และจัดทําผังกลยุทธ์ระยะเร่งด่วน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐) และ
ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ในการวางและจัดทําผังประเทศในระยะ ๕ ปีแรก  
(พ.ศ. ๒๕๕๕) คือ ประเทศไทยเป็นประตูการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีนตอนใต้ โดยเป็น
ศูนย์กลางการผลิต ส่งออก แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีใช้
นวัตกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๕  ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและแผนงานระดับชาติที่เป็นกลไกผลักดันโครงการพัฒนาภาคใต้ 

 

กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค : ASEAN, GMS, IMT-GT, BIMSTEC, ACMECS  

ประเทศไทย : ประตูการค้า ศูนย์กลางการขนส่ง 
ศูนย์กลางพลังงาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก 

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

แผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ
สงขลา-ปีนัง-เมดาน 

ผังประเทศ ปี ๒๖๐๐ 

ผังภาคใต้ ปี ๒๖๐๐ 
ศูนย์กลางขนส่งทะเล  

เมืองชายแดน 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร 

นโยบายความม่ันคงพลังงานภาคใต้ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน 

ศูนย์กลางค้าขายพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ระบบโลจิสติกส์ไทย 
ศูนย์กลางคมนาคมภูมิภาค

ภาคใต้ : สะพานเศรษฐกิจ 
ปากบารา-สงขลา

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค 

ธุรกิจเคมีระดับโลก

เส้นทางยุทธศาสตร์พลังงานภาคใต้
คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี ระยะท่ี ๓แผนพัฒนา 

ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 

ระบบขนส่งร่วมแบบผสมผสาน 
อุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
สะพานเศรษฐกิจ



๓๔ 

   ๑) ยุทธศาสตร์ผงัภาคใต้ ปี ๒๖๐๐ ศนูย์กลางยางพารา ท่องเที่ยวระดับโลก ครวัโลก 
ศูนย์กลางขนส่งทางทะเล เมืองชายแดน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร 

    จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการจัดทําผังภาคใต้ ปี ๒๖๐๐ ดังแสดงไว้ใน รูปภาพที่ ๖ ดังน้ี 

    (๑) ศูนย์ยางพาราโลก และศูนย์ปาล์มนํ้ามัน ด้วยการพัฒนาการเกษตร 
อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามันอย่างครบวงจร 

    (๒) การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานโลก และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก 

    (๓) การพัฒนาภาคใต้ให้เป็นส่วนหน่ึงของการครัวของโลก โดยส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางอาหารฮาลาลในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง และอุตสาหกรรมประมงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จังหวัด
สตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดระนอง 

    (๔) การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล ด้วยการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก การ
ปรับปรุงท่าเรือเดิม และระบบการขนส่งทางท่อ 

    (๕) การพัฒนาเมืองชายแดน เป็นประตูการค้า ประตูการคมนาคมและขนส่ง และ
ประตูเช่ือมโยงการท่องเที่ยว โดยเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ตอนใน 

    (๖) การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจพลังงานนครศรีธรรมราช กับ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๖ ยุทธศาสตร์ผังภาคใต้ ปี ๒๖๐๐ 

ศูนย์ยางพาราโลก 
และศูนย์ปาล์มน้ํามัน

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

ครัวโลก ศูนย์อาหารฮาลาล 
อุตสาหกรรมประมง 

ศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล 
ท่าเรือน้ําลึก การขนส่งทางท่อ 

เมืองชายแดน ประตูการค้า 
ประตูการขนส่ง 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร 
สะพานเศรษฐกิจพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ 
ผังภาคใต้ ปี ๒๖๐๐



๓๕ 

  ๒) นโยบายการสร้างความม่ังคงด้านพลังงาน ในผังภาคใต้ปี ๒๖๐๐ 
    พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานพลงังาน ศูนย์กลางคา้ขายพลงังาน 

    ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านที่ต้ัง จึงมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค 
สําหรับผังภาคใต้ปี ๒๖๐๐ กําหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานในภาคใต้ออกเป็น ๔ ระยะ แสดงไว้ใน
รูปภาพที่ ๗ ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ ๗  แนวทางพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงาน ในผังภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๖๐๐ 

 
   (๑) แนวทางการพัฒนาภาคใต้ ระยะ ๑-๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) 

    - จัดหาและพัฒนาพลังแหล่งพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการภายในภาคใต้ 
โดยส่งเสริมการสํารวจและแหล่งผลิตพลังงานในภาคใต้ ซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าภาคใต้จะมีความ
ต้องการพลังงานสูงขึ้นเป็น ๒ เท่า ใน ๑๕ ปีข้างหน้า 

    - พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จังหวัดกระบ่ี ให้เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า 

 

ระยะ ๑-๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕

ระยะ ๕-๑๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕

ระยะ ๑๐-๓๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐

พัฒนาแหล่งพลังงานให้เพียงพอ 
ส่งเสริมการสํารวจและแหล่งผลิต

กําหนดผังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน :
โรงกลั่น โรงแยก คลังน้ํามัน ท่าเรือขนส่งน้ํามัน

ท่อพลังงาน โรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง

ระยะ ๓๐-๕๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๘๑-๒๖๐๐

ประสานความร่วมมือเพ่ือนบ้านเพ่ือกําหนด
แนวทางพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี

ทับซ้อน พ้ืนท่ีคาบเก่ียว พ้ืนท่ีพัฒนาร่วม 
ปรับพ้ืนท่ีภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางค้าขาย

ลงทุนสร้างฐานผลิตและแหล่งทรัพยากร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สัมปทาน 

การร่วมทุนในการค้าขายพลังงาน



๓๖ 

   (๒) แนวทางการพัฒนาภาคใต้ ๕-๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕) 

    - กระจายแหล่งผลิตพลังงานในพ้ืนที่ให้เหมาะสมในระดับท้องถิ่น ลดระยะทาง
และการสูญเสียพลังงานในการเช่ือมโยงและขนส่ง โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

    - กําหนดผังและมาตรการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โรงกลั่นนํ้ามัน 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระบบขนส่งเช้ือเพลิง คลังนํ้ามัน ท่าเรือขนส่งนํ้ามัน โรงไฟฟ้า และระบบสายส่ง
ในพ้ืนที่ตามผัง รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งนํ้ามัน 

    - เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือลดการพ่ึงพิงหรือลดการ
นําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อันจะทําให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเพ่ิมจํานวน
และคุณภาพของบุคลากรให้เพียงพอที่จะพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีขึ้นมาเอง และจะต้องส่งเสริมการ
เรียนการสอนและห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับสายอาชีพ 

   (๓) แนวทางการพัฒนาภาคใต้ ระยะ ๑๕-๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) 

    - ประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการพัฒนาแหล่ง
ผลิต การจัดหา เช่ือมโยงและขนส่งพลังงาน ตลอดจนเร่งรัด เจราจา ทําความตกลง เพ่ือกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่ทับซ้อน พ้ืนที่คาบเก่ียว และพ้ืนที่พัฒนาร่วมระหว่าง
ประเทศ 

    - พัฒนาโครงการท่อก๊าซอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline) และโครงข่าย
เช่ือมโยงระบบไฟฟ้ากับประเทศอาเซียน (ASEAN Power Grid) อย่างต่อเน่ือง 

    - ปรับพ้ืนที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายพลังงาน (Energy Trading Hub) 
โดยปรับโครงสร้างและบทบาทจากผู้ซื้อเป็นผู้ค้าพลังงานในอนาคต และปรับแนวทางการพัฒนาตามที่
กําหนดไว้ในแผนงานสะพานเศรษฐกิจพลังงาน (Strategic Energy Land Bridge, SELB) รวมท้ังลดขนาด
โครงการและปริมาณการขนส่งนํ้ามันลง เพ่ือปรับมาใช้การขนส่งโดยระบบราง และโครงข่ายถนนท่ี
พัฒนาขึ้นใหม่ ทดแทนการขนส่งด้วยระบบท่อซึ่งใช้งบประมาณลงทุนสูง 

   (๔) แนวทางการพัฒนาภาคใต้ ระยะ ๓๐-๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๘๑-๒๖๐๐) 

    - นโยบายเชิงรุกในการพัฒนา ลงทุนสร้างฐานแหล่งผลิตและแหล่งทรัพยากร 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สัมปทาน การร่วมทุน ในการค้าขายพลังงาน หรือส่งกลับโดยตรงเป็นทางเลือก
ขยายการสํารองพลังงาน เพ่ือสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน 



๓๗ 

    - กระจายชนิดและรูปแบบการใช้ทรัพยากรในการผลิตพลังงานอย่างเหมาะสม 

  ๓) ผังกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภาคใต้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) 

   สําหรับผังกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาภาคใต้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕๕) ได้มีการ
กําหนดกลยุทธ์ในเรื่องการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาค โดยการจัดทําผัง
กลยุทธ์ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่จะพัฒนาเมืองศูนย์กลาง ตามแนวสะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยง
ระหว่างชายฝ่ังทะเลตะวันออกและตะวันตก ให้เป็นฉนวนเศรษฐกิจด้านการค้า การท่องเที่ยว และการ
ขนส่งในระดับนานาชาติ สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ทั้งในสาขาบริการ อุตสาหกรรม
พลังงาน และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยนําความคิดของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
เช่น ความร่วมมือในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ความร่วมมือในพ้ืนที่อ่าวเบงกอล ผนวกกับจุดเด่นของที่ต้ัง
ภาคใต้ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาที่สําคัญดังน้ี 

   (๑) จัดทําผังพัฒนาพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจลักษณะบูรณาการในพ้ืนที่เป้าหมาย ดังน้ี 

    - พ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจตอนบนระนอง-สุราษฎร์ธานี-ชุมพร เน้นการพัฒนา
ความเช่ือมโยงกิจกรรมท่องเที่ยว การประมง อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและไบโอดีเซล 

    - พ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจตอนกลางกระบ่ี-พังงา-นครศรีธรรมราช เน้นพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน-พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

    - พ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจตอนล่างสตูล-สงขลา จัดทําผังพัฒนาพ้ืนที่ท่าเรือนํ้าลึก
ปากบาราและเขตประกอบการหลังท่า โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการค้าการบริการ 

   (๒) ปรับปรุงโครงข่ายถนนด้วยระบบทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ขนาด ๔ ช่องจราจร 
ช่วงชุมพร-ระนอง 

   (๓) พัฒนาและปรับปรุงทางหลวงเช่ือมโยงท่าเรือนํ้าลึกฝั่งอันดามัน บริเวณจังหวัด
สตูลกับหาดใหญ่-สงขลา 

   (๔) ก่อสร้างทางรถไฟเช่ือมโยง สงขลา-หาดใหญ่-ท่าเรือฝั่งอันดามัน บริเวณจังหวัด
สตูล 

   (๕) ก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกฝั่งอันดามัน บริเวณจังหวัดสตูล พร้อมต้ังเขตประกอบการ
หลังท่า และสถานีรวบรวมและกระจายสินค้าบริเวณท่าเรือ สนับสนุนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและ
จัดมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

   (๖) ศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกสงขลาแห่งที่ ๒ 



๓๘ 

 ๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย 
แนวสะพานเศรษฐกิจปากบารา-สงขลา  
และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เปน็ศนูย์กลางในภูมิภาค 

   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้ถูกกําหนดไว้เป็นวาระ
แห่งชาติที่มีความสําคัญและความเร่งด่วนต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ต่อมาในปี 
พ .ศ .  ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรี ไ ด้อนุมั ติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภูมิภาคอินโดจีน โดยพัฒนาให้มี
ระบบโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานสากล (World Class Logistics) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ที่กําหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียน
และอนุภูมิภาค (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC) โดยเช่ือมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
รวมท้ังพัฒนาการลงทุนตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic corridors) และพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน 

   กระทรวงคมนาคม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
โลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยได้กําหนดแนวการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์
ของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือของภูมิภาค มี ๖ แนว (รูปภาพที่ ๘) ประกอบด้วย (๑) แนว
เหนือ-ใต้-ปากบารา (๒) แนวหนองคาย-แหลมฉบัง (๓) แนวตะวันออก-ตะวันตก (๔) แนวลาดกระบัง- 
แหลมฉบัง (๕) แนวสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ๑ แนวทวาย-แหลมฉบัง-อรัญประเทศ (๖) แนว
สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ๒ แนวปากบารา-สงขลา รวมถึงโครงข่ายการพัฒนาถนน การขนส่ง
ทางรถไฟ และการขนส่งชายฝั่ง จากแผนงานดังกล่าวส่งผลให้มีโครงการขยายถนนมอเตอร์เวย์เพ่ือ
รองรับโครงข่ายทางหลวงอาเซียน การพัฒนาการขนส่งรถไฟรางคู่ และการพัฒนาการขนส่งทางชายฝั่ง 

   สําหรับโครงการที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคใต้ที่ถูกผลักดันภายใต้ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ 
ของกระทรวงคมนาคมก็คือ แนวสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ปากบารา-สงขลา ที่ประกอบไปด้วย
ท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ และเส้นทางรถไฟรางคู่สตูล-สงขลา การขยายเส้นทาง
ถนนสี่เลนและรถไฟรางคู่ การพัฒนาการขนส่งทางชายฝั่ง โดยพัฒนาท่าเรือตรัง ชุมพร และระนอง  



๓๙ 

 
 

 

 

 

รูปภาพที่ ๘  การพัฒนาแนวระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th) 

 



๔๐ 

๔.๒.๓ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๓  
   ศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคและธุรกิจปิโตรเคมีระดับโลก 
   การพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงานและขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลงสู่ภาคใต้ 

   หลังจากที่มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ต่อมาอีก ๗ ปี ใน
พ.ศ. ๒๕๒๓ สมัยพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็ได้มีการเปลี่ยนช่ือ
คณะกรรมการดังกล่าวไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก รวมทั้งมีการบรรจุ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ 
นอกจากน้ีคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓-
๒๕๓๒) ซึ่งเป็นแผนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าก๊าซธรรมชาติที่ค้นพบใน
อ่าวไทย 

   การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะเร่ิมแรกของประเทศไทยน้ัน ดําเนินการโดย
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีก่อต้ังและเดินเคร่ืองโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศไทยข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นผู้ผลักดันหลักด้วยการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดต้ัง 
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ เพ่ือผลิตเอทีลีนและโพรพิลีน จากก๊าซธรรมชาติ เพ่ือส่งต่อไปเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธีลีน โพลีโพรไพลีน และพีวีซี และในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐบาลไทยก็ได้
ตัดสินใจดําเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามมาด้วยการเห็นชอบแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๒ (๒๕๓๒-๒๕๔๗) ในปี ๒๕๓๑ โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น มีการเพ่ิมกําลังการผลิตสายโอเลฟินส์ และเริ่มพัฒนาการผลิต
สายอะโรมาติกส์ ซึ่งใช้แนฟธา เป็นวัตถุดิบด้วย และในช่วงดังกล่าวน้ีรัฐบาลได้มีการกําหนดนโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างชัดเจน ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน การ
คุ้มครองด้านภาษีนําเข้า การห้ามต้ัง และห้ามขยายโรงงานปิโตรเคมีโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ จนกระทั่งปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ รัฐบาลได้เปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่งผลให้เอกชนท้ังในและต่างประเทศขยายการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นไปจนถึงขั้นปลาย ทําให้การดําเนินงานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เปลี่ยนแปลงจากบริษัทรายย่อยมาเป็นกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะที่ ๑-๒ น้ัน ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการปิโตรเคมี กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจเอกชนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

   หลังจากได้มีการจัดต้ังกระทรวงพลังงานขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในยุคสมัย
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็น



๔๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงได้มีการกําหนดนโยบายการปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
พลังงานของภูมิภาค (Energy Trading Hub) และเป็นแหล่งรวมตลอดจนแหล่งกระจายพลังงานของ
ภูมิภาค ทั้งด้านไฟฟ้า นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยให้จัดทําแผนบูรณาการระหว่างแผนพลังงานกับแผน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของกระทรวงพลังงานที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้
เศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายของรัฐบาล จึงทําให้กระทรวงพลังงานกลายเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ "ยุทธศาสตร์พลังงานคร้ังที่ ๑ พลังงานเพ่ือการแข่งขันของประเทศไทย" 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศเป็น ๔ ยุทธศาสตร์หลัก 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพลังงานของประเทศให้เกิดความมั่นคง และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ 

   สําหรับยุทธศาสตร์การปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค ได้กําหนด
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงาน (Energy Trading Hub) รวมทั้งพัฒนาให้เป็น
ธุรกิจปิโตรเคมีระดับโลก ตามกลไกและมาตรการต่าง ๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 

   ๑) ปรับโครงสร้างและบทบาทของประเทศไทยจากผู้ซื้อไปเป็นผู้ค้าพลังงานในอนาคต 
และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนร่วมระหว่างประเทศผู้ใช้และผู้ผลิตนํ้ามัน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และ
อินเดีย เพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานของภูมิภาค 

   ๒) ดําเนินมาตรการที่จะลดหรือยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการซื้อนํ้ามันดิบใน
ตลาดโลกด้วยการจัดต้ังเขต Export Free Zone (EFZ) เป็นเขตพ้ืนที่ส่งเสริมการส่งออกนํ้ามัน 

   ๓) พัฒนาระบบเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า ระบบเครือข่ายท่อก๊าซ และระบบเครือข่าย
พลังงานอ่ืน ๆ เพ่ิมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งนํ้ามัน
ทางท่อที่ก่อสร้างไว้แล้วและเช่ือมโยงระบบท่อขนส่งนํ้ามันในภาคเหนือ-อีสาน และผลักดันระบบถนน 
รถไฟ และการเดินเรือ เช่ือมโยงภูมิภาคจนถึงจีนตอนใต้ เพ่ือขยายตลาดพลังงานสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

   ๔) การพัฒนาเส้นทางของยุทธศาสตร์พลังงานภาคใต้ (Southern Strategic Energy 
Land Bridge, SELB) เช่ือมโยงการผลิต และการขนส่งนํ้ามันจากตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ออกสู่เอเชีย
ตะวันออก โดยใช้ระบบท่อขนส่งนํ้ามัน และสร้างระบบคลังนํ้ามันสํารอง 

   ๕) ผลักดันความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตในประเทศ เพ่ือสร้างธุรกิจปิโตรเคมีในระดับโลก 
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ก็ได้จัดจ้างสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๖๑) ด้วย



๔๒ 

วงเงิน ๑๕,๓๓๐,๔๒๕ บาท เป็นระยะเวลารวม ๘ เดือน (ธันวาคม ๒๕๔๖-สิงหาคม ๒๕๔๗) เพ่ือ
กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาประเมินมูลค่าเพ่ิมของ
การนําก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในประเทศมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
การศึกษาแล้วเสร็จเมื่อมกราคม ๒๕๔๘ โดยได้กําหนดกลยุทธ์เป้าหมายสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๓ ไว้ โดยมีเป้าหมายที่จะ (๑) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับก๊าซธรรมชาติ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (๒) ขยายการผลิตปิโตรเคมี
ในเขตมาบตาพุดให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง และพัฒนาอุตสาหกรรมบางส่วนที่อําเภอสิชลให้สอดรับ
กับโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ที่จะเกิดขึ้น โดยเสนอทางเลือกเก่ียวกับพ้ืนที่เหมาะสม
สําหรับเป็นสถานที่ต้ังคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๓ ที่มีทางเลือกเป็น ๒ ทาง ซึ่งปัจจุบัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะที่ ๓ ได้พิจารณาใช้ทางเลือกที่ ๒ โดยได้แยกพ้ืนที่การพัฒนา
คอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีออกเป็น ๒ ระยะ คือ 

    - ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๘) ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยจะมี ๒๙ ผลิตภัณฑ์ และ ๓๔ โรงงาน 

    - ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑) ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน
ฝั่งตะวันออก บริเวณอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้เกิดการสอดรับกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการเป็นศูนย์กลางการค้านํ้ามัน โดยจะมี ๒๒ โรงงาน 

 

 ๔.๒.๔ แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 

   ๑) ความเป็นมาของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๙) 

    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๔) และ 
เพ็ญโฉม สุพจน์ และแก้วตา (๒๕๔๘) ได้จัดทําเอกสารรายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ และ เอกสารแผนภูมิภาค–ภาคใต้ สามารถสรุปพัฒนาการความเป็นมาของแผนพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือเซาเทิร์นซีบอร์ด (Southern Seaboard Development Plan, SSB) ได้
ดังน้ี 

    ก่อนที่จะมีการเริ่มต้นแผนพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในปี ๒๕๓๒ น้ัน 
นับต้ังแต่ปี ๒๕๑๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการ
จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ (Hunting Technical Service) มาทําการศึกษาและวางแผนการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ในภาคใต้ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency, JICA) ได้ทําการศึกษาวางแผนพัฒนาภาคใต้ตอนบนใน



๔๓ 

ระดับอนุภาค และในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) 
ได้มาทบทวนรายงานการศึกษาขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพ่ือเตรียมแผนปฏิบัติ
การพัฒนาภาคใต้ตอนบน 

    ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในยุคสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการพัฒนา "สะพานเศรษฐกิจ" เพ่ือเช่ือมโยงการขนส่งฝั่งทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย ด้วยระบบคมนาคมขนส่งร่วมแบบผสมผสาน ประกอบด้วยระบบถนน รถไฟ ท่อนํ้ามัน 
ระหว่างฝั่งอันดามัน (กระบี่) และอ่าวไทย (ขนอม) และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในระยะต่อมา 

    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดจ้างกลุ่ม
บริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศและประเทศไทย จํานวน ๔ บริษัท ได้แก่ บริษัท Bechtel (สหรัฐอเมริกา) 
บริษัท Nippon Koei (ญี่ปุ่น) บริษัท AEC (ไทย) และ บริษัท SEATEC (ไทย) จัดทําแผนแม่บทโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาระหว่าง มกราคม ๒๕๓๔-มิถุนายน ๒๕๓๕ 
และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ แผนแม่บทการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๖ ที่จะสร้าง "สะพานเศรษฐกิจ" เช่ือมโยงสองฝั่งทะเล
ระหว่างอันดามัน (กระบ่ี)-อ่าวไทย (ขนอม) และการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันและปิโตรเคมีให้เป็น
อุตสาหกรรมแกนนําขนาดใหญ่ของภาคใต้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ซึ่ง
แผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลยุคนายชวน หลีกภัย เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ 

    สาระสําคัญของแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ประกอบด้วย 

    (๑) ระบบการขนส่งร่วมแบบผสมผสาน ได้แก่ ท่าเรือนํ้าลึก พร้อมทั้งท่าเทียบเรือ
นํ้ามันทั้งสองฝั่ง ซึ่งเช่ือมต่อด้วยทางด่วน ทางรถไฟและท่อนํ้ามัน  

    (๒) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับนํ้ามัน (Oil-based Industry) เพ่ือใช้ประโยชน์
จากนํ้ามันดิบที่ขนส่งโดยท่อตามแนวสะพานเศรษฐกิจ 

    (๓) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับท่อก๊าซ (Gas-based Industry) โดยใช้ก๊าซจาก
แหล่งในอ่าวไทยหรือจากแหล่งอ่ืนที่จะหามาได้ 



๔๔ 

    (๔) กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางทะเล (Shipping-based Activities) ซึ่ง
อาจรวมถึงการบรรจุภัณฑ์ การเดินเรือในเส้นทางสายรอง และการขนส่งสินค้าข้ามคอคอด 

    (๕) อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น และ
หรือวัตถุดิบที่นําเข้า ซึ่งจะมีที่ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ติดกับท่าเรือนํ้าลึก หรือสถานที่ที่เหมาะสมอ่ืน ๆ 

    (๖) การพัฒนาเมืองเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบของพ้ืนที่ในการดึงดูดให้เกิดกิจการ
ต่อเน่ืองจากการขนส่งทางทะเล อุตสาหกรรม การค้าและธุรกิจต่าง ๆ 

    รัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาต่างก็ให้ความสําคัญและสานต่อโครงการน้ี แต่เน่ืองจากเป็น
แผนงานขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก การดําเนินการจึงไม่คืบหน้าตามแผน เพราะขาด
งบประมาณการลงทุนเป็นสาเหตุหลัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อประเทศประสบวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ การพัฒนาในภาพรวมก็ชะลอไป มีเพียงแต่การศึกษาของหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เช่น การ
พัฒนาธุรกิจนํ้ามัน การจัดหาแหล่งนํ้า การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามก็โครงการบางส่วนที่มี
การดําเนินการล่วงหน้าไปบ้างแล้ว อาทิเช่น โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบงกช–เอราวัณ–ขนอม 
โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ 

    อย่างไรก็ตาม ในที่สุดโครงการก็มีการขับเคลื่อนรุดหน้าอีกคร้ังในคณะรัฐมนตรีชุด
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หลังจากมีการต้ังกระทรวงพลังงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต้การ
ปฏิรูประบบราชการใหม่ โดยที่กระทรวงพลังงานมีอํานาจและภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหา 
พัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการพลังงานทุกสาขา ทั้งไฟฟ้า นํ้ามัน 
และก๊าซธรรมชาติ ซึ่ ง ก๊าซธรรมชาติและน้ํ ามันเป็นวัตถุ ดิบหลักของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนแรก นายแพทย์พรหมมินทร์ เลิศสุรีย์เดช มีนโยบายที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้สอดคล้องกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทําแผนบูรณาการแผน
พลังงานและแผนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกําหนดให้ปิโตรเคมีเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของกระทรวง
พลังงานท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว และเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีก็ได้มี
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่ึงใน 
“ยุทธศาสตร์พลังงานเพ่ือการแข่งขันของประเทศไทย” ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีโครงการที่
เป็นหัวหอกสําคัญ ได้แก่ โครงการจัดต้ังศูนย์กลางการค้านํ้ามันที่ศรีราชา (Sriracha Hub) โครงการ
เส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน (Strategic Energy Land bridge, SELB) และโครงการจัดต้ังคอมเพล็กซ์ 
ปิโตรเคมี ระยะที่ ๓ ซึ่งโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน ก็คือการพัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ” และ
ส่วนต่อเน่ือง ที่ถือเป็นโครงการหลักตามแผนเซาเทิร์นซีบอร์ดน่ันเอง 



๔๕ 

    สาระสําคัญของแผนและเป้าหมายหลักการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน คือ
การสร้างเส้นทาง ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เช่ือมระหว่างฝั่งทะเลตะวันตก (ทะเลอันดามัน) 
กับฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) เพ่ือเป็นทางเลือกของการขนส่งนํ้ามันสําหรับผู้ผลิตในตะวันออกกลาง 
แอฟริกาและเอเชียตะวันออก นอกเหนือจากการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาและเส้นทางอ่ืน ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับวัตถุดิบและเกิดความสะดวกมากข้ึน ตามแผนคาดการณ์ว่า 
โครงการน้ีจะสามารถขนส่งนํ้ามันดิบ ประมาณวันละ ๕๐๐,๐๐๐–๑,๐๐๐,๐๐๐ บาร์เรล และมีถังเก็บที่
สํารองการจ่ายนํ้ามันได้ประมาณ ๕ วัน ทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออก ซึ่งระยะแรกมีแผนให้เริ่มจาก
การเป็น Trade Crude และพัฒนาเป็น Trade Product ในภายหลัง โดยองค์ประกอบสําคัญและ
ระยะเวลาการพัฒนาตามแผนมีดังน้ี 

    - ระยะเร่งด่วน ภายในกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการและ
กลยุทธ์การพัฒนา จัดหาผู้ร่วมทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    - ระยะต่อเน่ือง ๑–๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗–พ.ศ. ๒๕๕๑) สร้างระบบท่อส่งลําเลียง
นํ้ามัน ขนาด ๓๘–๔๘ น้ิว โดยวางขนานไปกับมอเตอร์เวย์สายกระบ่ี-ขนอม ระยะทาง ๒๓๖ กิโลเมตร 
คลังนํ้ามัน และทุ่นจอดเรือนอกชายฝั่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และพัฒนาระบบปลอดภาษี ระบบเมือง 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    - ระยะยาว ๕ ปีขึ้นไป (หลังปี พ.ศ . ๒๕๕๑) สร้างโรงกลั่นนํ้ามันขนาด 
๓๐๐,๐๐๐ บาร์เรล/วัน 

    สําหรับสถานท่ีต้ังของโครงการที่มีการสรุปเมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ บริเวณ
ปลายท่อนํ้ามันและบริเวณก่อสร้างทุ่นจอดเรือของฝั่งตะวันตกจะอยู่ที่บ้านทุ่งมะพร้าว อําเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา ส่วนฝั่งตะวันออก คือ ตําบลทุ่งไส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับพ้ืนที่พัฒนา
ของฝั่งทะเลอันดามันน้ันได้กําหนดใหม่ห่างจากจุดเดิม คือ บ้านทับละมุ ประมาณ ๖-๗ กิโลเมตร 
(รูปภาพที่ ๙) ทั้งน้ีเพ่ือต้องการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเลี่ยงจุดยุทธศาสตร์ฐานทัพเรือ รายละเอียด
การพัฒนาของแต่ละฝั่ง ได้แก่ 

    - ฝั่งตะวันตก ภายใต้การศึกษาแนวถนนของกรมทางหลวงและแนวท่อขนส่ง
นํ้ามันโดยบริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) แผนการที่ออกแบบไว้จะมีการขนถ่าย
นํ้ามันดิบจากเรือบรรทุกนํ้ามันขนาดใหญ่ ๓๐๐ DWT โดยจอดเทียบทุ่นลอยขนถ่ายนํ้ามันดิบที่ต้ังอยู่
ห่างจากฝั่งประมาณ ๕ กิโลเมตร ผ่านท่อใต้ทะเลมายังถังเก็บนํ้ามันสํารองขนาดใหญ่ ซึ่งเพียงพอสําหรับ
สํารองการขนถ่ายนํ้ามัน ๕ วัน ที่จะอยู่ห่างจากฝั่งเข้ามาประมาณ ๕–๖ กิโลเมตร การพัฒนา
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    - ฝั่งตะวันออก จะมีถังเก็บนํ้ามันและสิ่งอํานวยความสะดวกคล้ายคลึงกับฝั่ง
ตะวันตก แต่ทุ่นลอยขนถ่ายนํ้ามันจะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๑๕–๒๐ กิโลเมตร สําหรับเรือบรรทุก
นํ้ามันขนาด ๘๐,๐๐๐–๑๔๐,๐๐๐ DWT เน่ืองจากฝั่งทะเลตะวันออกมีความลาดชันและความลึกของ
ร่องนํ้าน้อย ส่วนถังเก็บนํ้ามันทางฝั่งน้ีจะทําหน้าที่รับนํ้ามันดิบทางท่อขนส่งข้ามคาบสมุทรแล้วส่งต่อไป
ยังเรือบรรทุกนํ้ามันเพ่ือส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทางตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เป็นต้น การพัฒนา
ต่อเน่ืองบริเวณฝั่งตะวันออกได้แก่โรงกลั่นน้ํามัน นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ชุมชนใหม่ และธุรกิจ
ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ 

    ที่ผ่านมานอกจากกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้กําหนดจุดที่ต้ังของปลายท่อนํ้ามันทั้ง
สองฝั่ง เพ่ือให้กรมทางหลวงสํารวจออกแบบและก่อสร้างถนนเช่ือมแล้ว และยังเป็นผู้พิจารณาแนว
ทางการลงทุนที่เหมาะสม โดยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาพลังงาน ระบบบริการพ้ืนฐานที่มีลําดับความสําคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค ตลอดจนระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและชุมชนใน
อนาคตตลอดแนวพ้ืนที่โครงการ รวมถึงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

    นอกจากน้ี กระทรวงพลังงานยังร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ โดยคณะทํางานด้านมวลชน
สัมพันธ์ของโครงการลงพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ไตรมาส ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่บทบาทที่
กระทรวงพลังงานให้นํ้าหนักเป็นพิเศษก็คือการหาผู้ร่วมทุน (Strategic Partners) จากต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีน ทั้งน้ีกระทรวงพลังงานมีความหวังว่าจีนและเกาหลีจะเข้ามาร่วมลงทุนใน
โครงการน้ีในนามบริษัท China National Petroleum Corporation (CNPC) และ Korea National 
Oil Corporation (KNOC) ที่เป็นบริษัทนํ้ามันแห่งชาติของจีนและเกาหลีและเป็นผู้ซื้อนํ้ามันรายใหญ่
ของภูมิภาค ดังน้ันหากบริษัททั้ง ๒ ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้ ทางผู้จําหน่ายนํ้ามันดิบ คือ
คูเวตก็จะร่วมลงทุนด้วย และเพ่ือให้โครงการแลนด์บริดจ์คุ้มทุน กระทรวงพลังงานจึงผลักดันให้มีการ
สร้างโรงกลั่นนํ้ามันเพ่ิมขึ้นด้วย อันจะเพ่ิมแรงจูงใจให้ต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และกลุ่ม
ประเทศในตะวันออกกลางเข้ามาลงทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
โดยมีความเห็นให้อยู่ที่ฝั่งตะวันออก บริเวณอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงกลั่นนํ้ามันที่มี
กําลังผลิต ๕๐๐,๐๐๐ บาร์เรลต่อวัน ใช้เงินลงทุนมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมี บริษัท 
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เป็นแกนนําร่วมกับพันธมิตรต่างชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    ภัยพิบัติสึนามิที่ส่งผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางในบริเวณพื้นที่จังหวัดพังงา 
เมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ส่งผลให้จีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการรายสําคัญแสดงท่าทีลังเล และ
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รัฐบาลเองก็สั่งให้ บริษัท ปตท. ทบทวนแผนการดําเนินโครงการ รวมทั้งการศึกษาของบริษัทญี่ปุ่นก็มี
ข้อสรุปว่า พ้ืนที่บริเวณทับละมุ จังหวัดพังงาไม่เหมาะท่ีจะวางท่อส่งนํ้ามันและต้ังคลังเก็บนํ้ามัน 
เน่ืองจากอยู่ในแนวท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากคลื่นยักษ์สึนามิ  ส่วนการสร้างทุ่นรับเรือกลางทะเลก็
จะต้องห่างฝั่งอย่างน้อย ๕๐–๖๐ กิโลเมตร ซึ่งไม่คุ้มค่าการลงทุน กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางกระทรวง
พลังงานจึงต้องสั่งชะลอโครงการออกไปอย่างไม่มีกําหนด อย่างไรก็ดี สําหรับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในภูมิภาคน้ันยังคงเดิม 

    ถึงแม้ว่าโครงการข้างต้นจะถูกชะลอไป แต่ก็ได้มีย่อยและแยกส่วนบางโครงการ
โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือรองรับแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้และ
ยุทธศาสตร์พลังงานให้สามารถแบ่งส่วนทยอยดําเนินการได้ เช่น การก่อสร้างหลวงหมายเลข ๔๔ หรือ
ถนนเซาเทิร์นซีบอร์ด ขนาด ๔ ช่องจราจร ความยาว ๑๓๔ กิโลเมตร เพ่ือเช่ือมฝั่งตะวันตก อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี และฝั่งตะวันออก อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะพิเศษของถนนเส้นน้ี คือ 
มีการเว้นเกาะกลางถนนไว้กว้างประมาณ ๑๕-๑๘ เมตร สําหรับวางแนวท่อก๊าซและท่อนํ้ามัน ตาม
รูปแบบของสะพานเศรษฐกิจที่กําหนดในแผนเซาเทิร์นซีบอร์ด การผลักดันที่โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
ต่าง ๆ ของกรมชลประทาน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองกลาย อ่างเก็บนํ้าท่าทน อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช อ่างเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ่ อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขื่อนท่าแซะ อําเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร ฯลฯ 

   ๒) แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๐–ปัจจุบัน) 

    หลังจากที่มีการชะลอแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ดังกล่าวข้างต้น ต่อมาใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีข้อจํากัดที่คาดว่าจะ
รองรับการพัฒนาได้ประมาณ ๕ ปี รัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ในภาคใต้ สําหรับรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานในอนาคตให้สอดคล้องกับศักยภาพและภูมิสังคม รวมถึง
อุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต ทั้งน้ีรวมถึงการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่จะ
ขยายตัวจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมาสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ นโยบายดังกล่าวน้ีสอดรับกับ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๖๑) ที่อยู่ในยุทธศาสตร์พลังงานเพ่ือการ
แข่งขันของประเทศ 

    ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย เพ่ือศึกษาการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน (Planning for 
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the Sustainable Development of Southern Thailand) โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียได้
ดําเนินการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นําเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สรุปนโยบายการพัฒนาพื้นที่สะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยง อ่าวไทย-อันดามัน ในการเช่ือมโยง
พ้ืนที่ระหว่างสองฝั่งทะเล และพัฒนาภาคใต้สู่การเป็นประตูสู่ภูมิภาค โดยได้มีการกําหนดพ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจออกเป็น ๓ แกน ดังรูปภาพที่ ๑๐ คือ 

    (๑) สะพานเศรษฐกิจตอนบนระนอง-ชุมพร 

     เป็นแกนการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ต่อเน่ืองมาจากจังหวัด ชุมพร ระนอง และเกาะสมุย เน้นการ
ท่องเที่ยวแบบชายทะเล การบริการดูแลสุขภาพและสปาระดับมาตรฐานโลก บนฐานศักยภาพด้าน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งชายทะเลภูเขาที่มีภูมิทัศน์สวยงาม และแหล่งนํ้าพุร้อนสําหรับ
การท่องเที่ยวในรูปแบบการบริการสุขภาพและสปา นอกจากน้ียังพัฒนาเป็นแหล่งประมงและ
อุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร 

    (๒) สะพานเศรษฐกิจด้านพลังงานพังงา-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 

     เป็นแกนการพัฒนาตามนโยบายสะพานเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่น้ีจะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้ฐานทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก อาหารและแปรรูปเกษตร โดยเฉพาะโรงกลั่นนํ้ามัน ปิโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง ซึ่งจะทําให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางเลือกใหม่ของประเทศ และ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสําหรับสนับสนุนปาล์มนํ้ามันเช่ือมโยงกับศูนย์ปาล์มนํ้ามันที่กระบ่ี และการ
เตรียมความพร้อมศึกษาวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้พร้อมรับการพัฒนาโครงการสะพาน
เศรษฐกิจพลังงานในระยะยาว 

    (๓) สะพานเศรษฐกิจตอนล่างสงขลา-สตูล-ปีนัง 

     เป็นแกนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศมาเลเซีย สนับสนุน
การพัฒนาตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เพ่ือพัฒนาภาคใต้
สู่ความเป็นศูนย์กลาง และประตูการค้า ด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาการขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรือปากบาราและท่าเรือสงขลาแห่งใหม่ พร้อมด้วยอุตสาหกรรมการส่งออก การพัฒนาการท่องเที่ยว 
การค้า การบริการ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมฮาลาล นอกจากน้ียังมีการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
เป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนในการเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับประชาชน 



๕๐ 

 
 

รูปภาพที่ ๑๐  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงอ่าวไทย-อันดามัน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th) 

 



๕๑ 

๔.๓ แผนพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาคใต้ 

 ๔.๓.๑ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan, PDP) 
และการสร้างโรงไฟฟา้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในภาคใต้ 

   จากการวางแผนให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางพลังงาน รวมทั้งการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะที่ ๓ ลงสู่พ้ืนที่ภาคใต้ อุตสาหกรรมเหล่าน้ีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
มาก ทําให้มีความจําเป็นต้องเพ่ิมกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคใต้เพ่ิมมากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันการที่
จะสร้างหรือเพ่ิมกําลังผลิตโรงไฟฟ้าใหม่ได้ จะสามารถพัฒนาได้ตามที่ถูกกําหนดไว้ในแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้า หรือแผน PDP ก่อน 

   แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าเป็นแผนที่กระทรวงพลังงานจัดทําขึ้นเพ่ือรองรับนโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผน แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) เพ่ือให้ความเห็นชอบ และจัดทําเป็นแผนการวางแผนขยายลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ล่วงหน้าระยะยาวของประเทศประมาณ ๑๕-๒๐ ปี ในแผนดังกล่าวจะระบุค่าพยากรณ์ความต้องการ
พลังไฟฟ้า ซึ่งมีความสําคัญต่อการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า หากการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
มีความถูกต้องและแม่นยํา จะทําให้การลงทุนในการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากน้ีจะระบุถึงโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เช้ือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและนิวเคลียร์ โครงการขนาดเล็กและเล็กมาก ทั้งที่เป็นระบบการใช้พลังงานร่วม 
(Cogeneration) และพลังงานหมุนเวียน เช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิต การขยายระบบส่งไฟฟ้า ประมาณการณ์
เงินลงทุนการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ผลกระทบค่าไฟฟ้า และปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น จากการกําหนดโครงการโรงฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่จะ
พัฒนาขึ้น และกําหนดว่าโรงไฟฟ้าประเภทใดจะถูกสร้างเมื่อไหร่ โดยใคร และมีจํานวนก่ีโรง แต่ไม่ระบุ
สถานที่ก่อสร้างที่ชัดเจน การก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนหลายพันหรือหลายหมื่นล้านบาท และ
อาจส่งผลกระทบในด้านทรัพยากรธรรมชาติสังคมในพ้ืนที่ได้ 

   แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ (PDP ๒๐๑๐) ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในยุคสมัย นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เพ่ือความม่ันคงในการจัดหาไฟฟ้าใน
อนาคต กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และในระยะที่ผ่านได้มีการปรับปรุงแผน PDP ๒๐๑๐ ไปแล้ว
จํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

   ๑) การปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าครั้งที่หน่ึง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒) จึงได้มีการปรับปรุง



๕๒ 

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าครั้งที่ ๑ (PDP ๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยเร่งรัดการพัฒนาโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือชุดที่ ๒ (๘๐๐ เมกะวัตต์) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งปรับแผนให้มีการ
เร่งสร้างโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยหน่วยที่ ๔ (๘๐๐ เมกะวัตต์) และโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ หน่วยที่ ๒ 
(๘๐๐ เมกะวัตต์) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจากแผนการเดิม ๓ เดือน 
และยังมีปรับปรุงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ร่วมกัน 

   ๒) การปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าครั้งที่สอง ทั้งน้ีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า ๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ 
จากอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกุชิมา ทําให้มีการชะลอโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป ๓ ปี 
เพ่ือทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยและการยอมรับของประชาชนในประเทศ และเร่งกําหนดการ
จ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเข้ามาทดแทนเร็วขึ้น จากเดิม
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การดําเนินดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพ่ิมขึ้น กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให้บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) พิจารณา
ปรับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับความ
ต้องการก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมต่อไป 

   ๓) การปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าคร้ังที่ ๓ เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาล 
นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่จะส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานเป็น
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ โดยเพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค และสร้างเสริมความม่ันคงด้านพลังงาน 
โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังให้มีการ
กระจายแหล่งและประเภทพลังงานใหม่ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมและย่ังยืน โดยมีกําลังการผลิต
ไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓ รวม ๕๕,๐๖๕ เมกะวัตต์ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๒ 

   ปัจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทํา
ร่างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓) หรือ แผน 
PDP ๒๐๑๓ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงษ์ไพศาล ที่ได้สั่งให้มีการทบทวน โดยให้ลดสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงที่เป็น
ก๊าซธรรมชาติให้เหลือร้อยละ ๔๕ (จากปัจจุบันร้อยละ ๖๘) และเพ่ิมสัดส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เป็น
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๒๐ (จากปัจจุบันร้อยละ ๑๘.๘) หรือให้มีกําลังการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ตํ่ากว่า 
๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ (จากปัจจุบัน ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์) ทั้งน้ีได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ก่อสร้าง พร้อมกันน้ีก็ให้เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าเป็นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๕ (จากปัจจุบัน



๕๓ 

ร้อยละ ๑๐) โดยจะให้เพ่ิมเป็นไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ จากการซื้อไฟฟ้าพลังนํ้าจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนลาว เป็นต้น และเหตุผลสําหรับการปรับปรุงครั้งน้ี ก็
เพ่ือลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติให้มีความมั่นคง และลดความเสี่ยงจากการหยุดจ่ายก๊าซของพม่า รวมทั้ง
อ้างเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา 

ตารางที่ ๒ กําลังการผลิตไฟฟ้าตามประเภทโรงไฟฟ้า ในแผน PDP ๒๐๑๐ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) 

ประเภทโรงไฟฟ้า กําลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต)์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ๙,๕๑๖ 
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ๖,๓๗๔ 
โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม (ก๊าซธรรมชาติ) ๒๕,๔๕๑ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ๔,๔๐๐ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ๒,๐๐๐ 
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ๗๕๐ 
รับซื้อจากต่างประเทศ ๖,๕๗๒ 
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๕๕) 

   ๑) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคใต้มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม ๒,๔๒๙ เมกะวัตต์ โดยมี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ก๊าซธรรมชาติ) ที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา โรงไฟฟ้านํ้ามันเตา ที่อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังนํ้าจากเขื่อน
รัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา นอกจากน้ียังมีระบบเสริมบางส่วนที่ซื้อ
มาจากประเทศมาเลเซีย ๓๐๐ เมกะวัตต์ รวมถึงระบบสายส่งเสริมจากภาคกลางอีก ๕๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่ง
ในปี ๒๕๕๔ พบว่าภาคใต้มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพียง ๑,๘๔๘ เมกะวัตต์ จะเห็นได้ว่าภาคใต้น้ันมีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ และยังเหลือสํารองไว้อีก 

    สําหรับภาคใต้ยังมีโรงไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันกําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการโครงการและ
ก่อสร้าง คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ๒ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีแผนที่จะเริ่มจ่าย
ไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และเมื่อเปิดดําเนินการโรงไฟฟ้า จะมีกําลังการผลิตติดต้ัง
ประมาณ ๘๖๐ เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กําลังผลิตประมาณ ๙๐๐ เมกะวัตต์ เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมของบริษัท EGCO ที่มีกําลังการผลิต 
๗๐๐ เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีเดียวกับที่โรงไฟฟ้าเดิมจะหมดอายุ
สัญญา 



๕๔ 

    แต่ปัจจุบันในพ้ืนที่ภาคใต้มีการทํางานประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหลายจังหวัด โดยพ้ืนที่คาดว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จะเป็นพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ เพราะจะต้องมีการขนส่งถ่านหินที่นําเข้าจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ได้
สะดวก ปัจจุบันพ้ืนที่ในภาคใต้ที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังคงมีการเข้าไปดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ศึกษาความเหมาะสม หรือผลักดันให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อําเภอท่าศาลาและอําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช อําเภอกันตรัง จังหวัดตรัง และ อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี เป็นต้น 

   ๒) โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภาคใต้ 

    หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้อนุมัติแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (PDP ๒๐๐๗ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ ๒) ในปี ๒๕๕๑ ซึ่งในแผนดังกล่าวได้มีการกําหนดให้ประเทศไทยเริ่มมีกําลังการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จํานวนปีละ ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ รวมจํานวน 
๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดต้ัง
สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.) และเห็นชอบแผนงานและงบประมาณใน
การศึกษาความเหมาะสม และการจัดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ในช่วง 
๓ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ของการเตรียมเริ่มโครงการ 

    จากผลการศึกษาสถานที่เหมาะสมจะตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย โดย
พิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัย มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และด้านวิศวกรรมตามลําดับ 
ได้มีการดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสม ๕ แห่ง จากพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ๑๔ แห่ง ซึ่งมีพ้ืนที่เป้าหมาย
อยู่ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และต่อมาได้มีการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ิมอีก ๓ จังหวัด คือ 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดตราด และ จังหวัดนครสวรรค์ (รูปภาพที่ ๑๑) ซึ่งบริษัท เบิร์นส์ แอนด์ โร 
(Burns and Roe) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าจ้างให้ศึกษาและ
สํารวจพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ได้คัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสมเหลือ ๕ พ้ืนที่ใน ๔ จังหวัด 
ของประเทศ ได้แก่ (๑) อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒) อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๓) อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (๔) อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (๕) อําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ 

    ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการชะลอโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป
เป็นระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) เพ่ือทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยและการยอมรับ
ของประชาชนในประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International 



๕๕ 

Atomic Energy Agency, IAEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่เป็นผู้รับรองการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ได้ให้ความเห็นต่อรายงานความพร้อมในการก่อสร้างของประเทศไทยที่ย่ืนเสนอไปว่า ยังขาด
ความพร้อมใน ๓ ด้าน คือ (๑) ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่เก่ียวข้องและการกํากับดูแลที่เป็นอิสระ 
(๒) ข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ต้องมีการเซ็นสัญญาร่วมกัน (๓) การยอมรับของประชาชน 

 
รูปภาพที่ ๑๑  พ้ืนที่มีศักยภาพในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (๒๕๕๕) 



๕๖ 

 ๔.๓.๒ แผนพัฒนาแหล่งน้ําในภาคใต้ 

   เมื่อปี ๒๕๓๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้มีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดหาแหล่งนํ้าดิบรองรับโครงการตามแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการศึกษาและดําเนินการจัดหาแหล่งนํ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้
ดําเนินการจัดจ้าง บริษัท รีซอสส์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซันแตนท์ จํากัด บริษัท เทสโก้ จํากัด และบริษัท ซันยู 
คอนซันแตนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกันศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นของ
โครงการจัดหาแหล่งนํ้าดิบสําหรับรองรับโครงการตามแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลการศึกษาได้มีการพิจารณาคัดเลือก โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพสูง
จํานวน ๕ โครงการ ได้แก่ 

   ๑) โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ่ จังหวัดพังงา จัดหาแหล่งนํ้าให้กับท่าเรือนํ้าลึก 
และนิคมอุตสาหกรรมฝั่งตะวันตก บ้านทับละมุ ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และพ้ืนที่
ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ 

   ๒) โครงการอ่างเก ็บนํ้าคลองแห้ง  จังหว ัดกระบี ่ จัดหาแหล่ง นํ้าให ้ก ับพื ้นที่
อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี และพ้ืนที่ชลประทาน ๔,๓๐๐ ไร่ 

   ๓) โครงการอ่างเก็บนํ้าท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหาแหล่งนํ้าให้กับ
ท่าเรือนํ้าลึกฝั่งตะวันออก บ้านบางปอ ตําบลสระแก้ว อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่
ชลประทาน ๑๖,๐๐๐ ไร่ 

   ๔) โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหาแหล่งนํ้าให้กับ
ท่าเรือนํ้าลึกฝั่งตะวันออก บ้านบางปอ ตําบลสระแก้ว อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่
ชลประทาน ๒๔,๕๐๐ ไร่ 

   ๕) โครงการสูบนํ้าแม่นํ้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหาแหล่งนํ้าให้กับโรงกลั่นนํ้ามัน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และการอุปโภคบริโภคในชุมชนเมือง และ
อําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   ปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้ ก็มีโครงการ
พัฒนาด้านแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้นอีก ได้แก่ 

   ๑) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้ามารองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมมากที่สุด ได้แก่ โครงการสร้างเข่ือนคลองกลาย หมู่ที่ ๖ บ้านปากลง ตําบลกรุงชิง อําเภอ



๕๗ 

นบพิตํา โครงการสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองท่าทน หมู่ที่ ๕ ตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล เพ่ือกักเก็บนํ้าใช้ในท่าเรือ
และอุตสาหกรรม และโครงการเขื่อนลาไม ตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวด 

    โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองกลาย เป็นเขื่อนดินถม ประกอบด้วยเขื่อนหลักซึ่งมี
สันเขื่อนสูง ๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และเขื่อนช่องเขาตํ่า ซึ่งมีสันเขื่อนสูง ๔๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร 
โครงการมีระดับกักเก็บนํ้าสูงสุด ๑๖๘.๕๐ เมตรจากระดับนํ้าทะเล พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้า ๑,๘๗๕ ไร่ ความจุ
อ่างเก็บนํ้า ๖๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีฝายทดนํ้าคลองกลาย บ้านนาเหรง ตําบลบาเหรง 
อําเภอนบพิตํา เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีแนววางท่อในเขตทางคลอง
ชลประทานสายใหญ่และสายย่อย 

    โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองท่าทน มีความยาว ๓๓.๑ กิโลเมตร และมีพ้ืนที่
อ่างเก็บนํ้า ๘๕๕ ไร่ พ้ืนที่ก่อสร้างหัวงานเขื่อน ๓๖๐ ไร่ ยาว ๑,๐๖๐ เมตร สูง ๓๙.๕๐ เมตร สํานักงาน
โครงการก่อสร้าง ๒ ชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน ได้ต้ังงบประมาณโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า
คลองท่าทน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๓๐๐ ล้านบาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน 
๕๓๘ ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๕๓๘ ล้านบาท 

    โครงการเขื่อนลาไม เป็นเขื่อนที่ไม่มีภูเขากั้น จึงมีแนวสันเขื่อนยาว ๖ กิโลเมตร 
นับว่ายาวที่สุดในประเทศไทย พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าเป็นที่ราบ ๗,๘๕๐ ไร่ โครงการน้ีกรมชลประทานได้เริ่ม
ดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ปัจจุบันมีการชะลอโครงการ 

   ๒) จังหวัดชุมพร มี ๒ โครงการใหญ่ คือ โครงการสร้างเข่ือนรับร่อและเขื่อนท่าแซะ 
ตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ ซึ่งต้ังอยู่ใกล้พ้ืนที่เป้าหมายโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก ที่อ่าวช่องพระ 
ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการนํ้าใช้ถึง ๓๐–๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
รวมท้ังอยู่ใกล้พ้ืนที่เป้าหมายก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บ้านปากนํ้าละแม ตําบลปากนํ้า อําเภอละแม 
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่บ้านบางจาก ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว ที่ต้องการนํ้าใช้ปริมาณมากเช่นกัน 

   ๓) จังหวัดพังงา มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ่ ต้ังอยู่ที่บ้านลํารู ตําบล
ลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นหน่ึงในโครงการที่จะสร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนการใช้นํ้าของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ แต่ต่อมาเมื่อแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จังหวัดพังงาจึงได้ร้องขอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ว่าให้โครงการมีการ
รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ่ มีการออกแบบก่อสร้างมา
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๖ แต่เพ่ิงมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติ
ใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาหลัก-ลําแก่น จังหวัดพังงา โดยมี



๕๘ 

ระยะเวลาก่อสร้าง ๕ ปี งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท พ้ืนที่เก็บกักนํ้าสูงสุด ๖๔๕ ไร่ และสันเขื่อนยาว 
๓๕๐ เมตร สูง ๔๐ เมตร 

   ๔) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าตาปี–พุมดวง มี พ้ืนที่ โครงการ 
๗๓,๙๘๐ ไร่ เป็นโครงการผันน้ําจากแม่นํ้าตาปีขึ้นมาใช้ 

   ๕) จังหวัดสงขลา มีแผนงานจัดหานํ้าเพ่ือนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภค ภายใต้แผน
แม่บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือรองรับแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย รวม ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองลําแซง อําเภอรัตภูมิ 
โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองขัน อําเภอรัตภูมิ และโครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านนาปรัง อําเภอนาทวี นอกจากน้ี
โครงการวางผังพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดสงขลา–สตูล ก็ยังมีการระบุถึงโครงการอ่างเก็บนํ้าในจังหวัด
สงขลา ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการ ๓ โครงการดังกล่าวข้างต้น และโครงการอ่างเก็บนํ้าตําบลสํานักขาม 
อําเภอสะเดา 

   ๖) จังหวัดสตูล โครงการวางผังพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดสงขลา–สตูล ระบุถึงการจัดหา
แหล่งนํ้าเพ่ือการชลประทาน และเพ่ิมศักยภาพแหล่งกับเก็บนํ้าในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ๔ แห่ง คือ โครงการ
อ่างเก็บนํ้าลําโลน คลองย่าบน เขาใคร และคลองช้าง 

   ๗) จังหวะยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี ลงไปในชายแดนภาคใต้ มีโครงการก่อสร้างเขื่อน
สายบุรี ก้ันแม่นํ้าสายบุรี ที่บ้านกะดูดง ตําบลอาซ่อง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีช่ือเต็มว่า โครงการ
พัฒนาลุ่มนํ้าสายบุรีตอนล่างและพรุบาเจาะ–ไม้แก่น มีพ้ืนที่รองรับนํ้าประมาณ ๒,๒๓๗ ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมอําเภอสุคิริน อําเภอจะแนะ อําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา อําเภอทุ่งยางแดง อําเภอกะพ้อ อําเภอไม้แก่น และอําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็น
เขื่อนที่ต้องการผันนํ้ามาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในอําเภอสายบุรีและอําเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าในจังหวัดปัตตานี ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต 

 

๔.๔ สถานการณ์ปจัจุบันของโครงการท่ีสง่ผลการพัฒนาพื้นทีช่ายฝัง่ทะเลภาคใต้ 

 จากการทบทวนการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามีหลายโครงการ
ได้ดําเนินการศึกษาแล้วเสร็จและยังไม่ได้นําผลไปปฏิบัติ เน่ืองจากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อนโยบาย และการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ การศึกษาการวางแผน
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน โครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม
เพ่ือรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาท่าเรือ



๕๙ 

ฝั่งทะเลอันดามันและสะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทย โครงการศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง โครงการ
ศึกษาการสํารวจออกแบบเพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล โครงการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบเบ้ืองต้นทางรถไฟเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน 
และโครงการศึกษาบางส่วนเป็นเพียงแนวคิดที่ต้องมีการศึกษาในรายละเอียด ได้แก่ โครงการขุดเจาะ
อุโมงค์เช่ือมโยงต่อจังหวัดสตูล–รัฐปะลิส รวมทั้งบางโครงการยุติการดําเนินงานแล้ว ได้แก่ โครงการ 
Marine Terminal Pipeline Project สามารถสรุปสาระสําคัญโครงการศึกษาที่เก่ียวข้องได้ดังน้ี 

 

 ๔.๔.๑ โครงการที่ได้ดําเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 

   ๑) การศึกษาโครงการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน โดย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการดําเนินการร่วมกับ ADB จัดทํา
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมคิดของภาค
ประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ซึ่งสรุปแนวคิดการพัฒนาได้ดังน้ี 

    (๑) กําหนดกลุ่มพ้ืนที่การพัฒนาตามศักยภาพและสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่
ทั้งด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกําหนดบทบาทและแผนโครงสร้างพ้ืนที่ภาคใต้
ไว้ ๓ อนุภาค ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่อนุภาคใต้ฝั่งตะวันออก เน้นการพัฒนาแบบผสมผสานของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว (๒) พ้ืนที่อนุภาคใต้ตอนล่าง เน้นการพัฒนาแนว
สะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก–ตะวันตก และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจตอนเหนือของมาเลเซีย (NCER) และแผนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก (ECER) 
มาเลเซีย (๓) พ้ืนที่อนุภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวพักผ่อนระดับโลก 

    (๒) กําหนดพ้ืนที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Development Area, 
CDA) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่จะมีการวางแผนการพัฒนาหลักและส่งแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในอนุภาค โดย
เน้นการเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและได้กําหนดพ้ืนที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จไว้ทั้งหมด ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ 
(๑) พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ฝั่งตะวันออก ในแนวพื้นที่สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช (๒) พ้ืนที่แนวสะพาน
เศรษฐกิจ สตูล–สงขลา และ (๓) พ้ืนที่ท่องเที่ยว กลุ่มภูเก็ต กระบ่ี พังงา 

   ๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ศึกษาแล้วเสร็จเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ต้ังนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และท่าเรือ
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ ทั้งน้ีผลการศึกษาได้เสนอทางเลือกไว้ ๒ 



๖๐ 

บริเวณ ได้แก่ ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล และตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ระบุความต้องการพ้ืนที่ประมาณ ๑๒ ,๐๐๐ ไร่ สําหรับโรงกลั่นนํ้ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และยิบซั่ม นํ้ามันปาล์ม ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าแปรรูปเกษตรอ่ืน ๆ 
และโรงไฟฟ้า รวมทั้งเสนอให้มีการวางท่อส่งนํ้าดิบ ระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร เพ่ือการส่งนํ้าดิบ 
๓๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี (๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) จากคลองพุมดวงช่วงด้านท้ายนํ้าของ
เขื่อนรัชประภามายังนิคมอุตสาหกรรม 

   ๓) โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามันและ
สะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทย ซึ่งการศึกษาแนวคิดการพัฒนาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 
๒๕๕๒ โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมรับความ
ช่วยเหลือจากบริษัท Dubai World ในการศึกษา “Feasibility Study on the Development of 
Land Bridge between Southern Coastlines of Thailand” โดยผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี 

    (๑) แนวเส้นทางการพัฒนาเช่ือมทั้งสองฝั่งทะเล (Land bridge) ที่มีศักยภาพใน
การขนส่งนํ้ามันและสินค้า คือ แนวเช่ือมโยงระหว่าง อําเภอละงู จังหวัดสตูล–อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ระยะทาง ๑๔๖ กิโลเมตร 

    (๒) ระบบการขนส่งนํ้ามัน ประกอบด้วย (๑) ทุ่นจอดเรือนํ้ามัน (Single Point 
Mooring, SPM) นอกชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ๑ แห่ง เพ่ือรองรับเรือ ULCC (Ultra Large Crude 
Carrier) ขนาดระวางบรรทุก ๓๐๐,๐๐๐–๔๕๐,๐๐๐ DWT และที่จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง รองรับ VLCC 
(Very Large Crude Carrier) ขนาดระวางบรรทุก ๒๐๐,๐๐๐–๓๐๐,๐๐๐ DWT (๒) ท่อส่งนํ้ามัน
เช่ือมต่อระหว่างทุ่นจอดเรือนํ้ามัน (๓) คลังเก็บนํ้ามัน สําหรับโรงกลั่นนํ้ามันกําลังผลิต ๑.๕ ล้านบาร์เรล
ต่อวัน เงินลงทุนรวมประมาณ ๘๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ 

    (๓) ระบบการขนส่งสินค้า ประกอบด้วยการพัฒนาท่าเรือคอนเทนเนอร์ริมฝั่งหรือ
นอกฝั่งที่อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีศักยภาพเป็นท่าเรือระดับภูมิภาค (Regional Port) รองรับเรือ
ขนาด ๕,๐๐๐ TEU และพัฒนาท่าเรือคอนเทนเนอร์นอกฝั่งที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทําหน้าที่เป็น 
Feeder Port รองรับเรือขนาด ๒,๐๐๐ TEU และพัฒนาทางรถไฟเช่ือมต่อกับรถไฟสายหลักในปัจจุบัน
มายังท่าเรือที่จังหวัดสตูล 

    (๔) การพัฒนาอุตสาหกรรมสองฝั่งทะเลในบริเวณท่าเรือฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
โดยดําเนินการดังน้ี (๑) ส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี (๒) พัฒนา
อุตสาหกรรมเบา เช่น การรวบรวมและการกระจายสินค้า รวมถึงกิจการที่สนับสนุนโลจิสติกส์บริเวณ
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พ้ืนที่ฝั่งอันดามัน (๓) พัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาเชิงบูรณาการ 

   ๔) โครงการศึกษาพัฒนาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง กรมเจ้าท่าศึกษาเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทํารายงานเพ่ิมเติมด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) 
เพ่ือส่งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา 

    (๑) กรมเจ้าท่าได้ศึกษาคัดเลือกที่ต้ังท่าเรือทางกายภาพในเบ้ืองต้นรวม ๘ แห่ง 
ได้แก่ ตําบลท้องเนียน อําเภอขนอม และตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลสนามชัย
และตําบลวัดจันทร์ อําเภอสทิงพระ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส จากการพิจารณาความเหมาะสมของปัจจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และทัศนคติของชุมชน รวมทั้งความสอดคล้องกับผังเมืองรวม 
พบว่าพ้ืนที่ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ เหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย
ตอนล่าง รองลงมา ได้แก่ พ้ืนที่ตําบลวัดจันทร์ อําเภอสทิงพระ และพ้ืนที่ตําบลสะกอม อําเภอเทพา 

    (๒) พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้าลึกบริเวณ ตําบลนาทับ 
อําเภอจะนะ มีร่องนํ้าลึก ๙-๑๒ เมตร สามารถสร้างท่าเรือเพ่ือรองรับฐานสินค้าที่เกินขีดความสามารถ
ของการใช้บริการท่าเรือสงขลา แห่งที่ ๑ โดยรับเรือขนาด ๙,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ DWT เข้าจอดเทียบท่าได้
พร้อมกัน ๓ ลํา สําหรับสินค้าที่ผ่านท่ามี ๓ ประเภท ได้แก่ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าทั่วไป
บรรจุหีบห่อ และสินค้าบรรจุตู้แช่แข็ง 

   ๕) โครงการศึกษาสํารวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัด
สตูล ศึกษาเสร็จแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือนํ้าลึกและถมทะเลระยะที่ ๑ บริเวณบ้านปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างจัดทํารายงานผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมและเดินหน้า
ผลักดันโครงการ การดําเนินการในระยะที่ผ่านมามีดังน้ี 

    (๑) กรมเจ้าท่าได้ศึกษาสํารวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ท่าเรือนํ้าลึกและถมทะเลระยะที่ ๑ บริเวณบ้านปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล สรุปสาระสําคัญได้
ดังน้ี 

     - พ้ืนที่ต้ังโครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบาราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
หมู่เกาะเภตรา บริเวณบ้านปากนํ้า ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู จังหวัดสตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
๕๐ กิโลเมตร และห่างจากชายแดนมาเลเซียประมาณ ๔๐ กิโลเมตร บริเวณด้านใต้ของพื้นที่ต้ังท่าเรือ
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เป็นหมู่เกาะตะรุเตา และมีเกาะเขาใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตก มีระดับนํ้าลึก ๑๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากฝั่ง 
๕ กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีชุมชนอยู่กระจัดกระจายรอบที่ต้ังของท่าเรือ 

     - แผนงานพัฒนาท่าเรือปากบารา แบ่งเป็น ๓ ระยะ รวม ๑๒ ปี ระยะที่ ๑ 
ระยะดําเนินงาน ๕ ปี รองรับสินค้า ๘๒๕,๐๐๐ TEU ถมทะเลพ้ืนที่ ๒๙๒ ไร่ เพ่ือพัฒนาท่าเรือความยาว
หน้าท่า ๗๕๐ เมตร ท่าเรือบริการ ๒๒๐ เมตร ลานกองสินค้า อาคารสํานักงานและสินค้าขาเข้าและ
ออก พร้อมทั้งระบบสาธารณูปการ ขุดลอกร่องนํ้า ๑๔ เมตร แอ่งกลับลําเรือ สร้างเข่ือนกันคลื่นยาว 
๑,๗๐๐ เมตร และสะพานข้ามท่าเรือขนาด ๔ เลน ยาว ๔๐๕ กิโลเมตร ระยะที่ ๒ ระยะดําเนินงาน ๓ ปี 
รองรับสินค้า ๑,๓๗๕,๐๐ TEU ถมทะเลพ้ืนที่ ๒๔๐ ไร่ พร้อมขุดลอกร่องนํ้า เพ่ือเพ่ิมความยาวท่าเรืออีก 
๕๐๐ เมตร รวมความยาวท่าเรือ ๑,๒๕๐ เมตร และระยะที่ ๓ ระยะดําเนินงาน ๔ ปี รองรับสินค้า 
๒,๔๗๕,๐๐๐ TEU ถมทะเลพ้ืนที่ ๔๕๐ ไร่ เพ่ือเพ่ิมความยาวท่าเรืออีก ๑,๐๐๐ เมตร รวมความยาว
ท่าเรือ ๒,๒๕๐ เมตร และขยายร่องนํ้าและแอ่งกลับลําเรือจากเดิม ๑๘๒ เมตร เป็น ๓๐๐ เมตร 

     - ประมาณการณ์การลงทุนพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา งบประมาณ 
๓๗,๔๘๐ ล้านบาท (รวมเช่ือมโยงทางรถไฟควนเนียง–ปากบารา ระยะทาง ๙๕ กิโลเมตร ประมาณ 
๑๐,๑๓๐ ล้านบาท) โดยเงินลงทุนเฉพาะค่าก่อสร้างท่าเรือ อาคาร และสาธารณูปโภคประมาณ 
๑๙,๕๖๘ ล้านบาท ซึ่งจะเสนอขอเงินลงทุนในระยะที่ ๑ ประมาณ ๙,๗๓๖ ล้านบาท 

    (๒) รัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 
จังหวัดสตูล มาโดยลําดับ ดังน้ี 

     - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ .ศ .  ๒๕๕๓ รับทราบมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้าลึกและถมทะเล ระยะที่ ๑ อําเภอปากบารา จังหวัดสตูล 
โดยกรมเจ้าท่าเสนอการศึกษาประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที่ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทํา
ข้อมูลเพ่ือการกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ และระบบโครงข่ายการขนส่งและคมนาคมในพ้ืนที่ภาคใต้ 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบาราต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา
การขออนุญาตเพ่ือเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกะเภตรา จํานวน ๔,๗๓๔ ไร่ ต้องประสบปัญหา
การไม่ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 

     - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ . ๒๕๓๓ ได้รับทราบมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้
มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ดําเนินการศึกษาจัดทําแผน
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แม่บทการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามัน และให้รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกและความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการพัฒนาในกรณีต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน และนําเสนอ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจต่อไป ปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษา เน่ืองจากยังไม่สามารถจัดหาแหล่ง
เงินทุนสนับสนุน 

     - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ . ๒๕๕๓ มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาทบทวนและปรับรูปแบบโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัด
สตูล ให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์รองรับการขนส่งสินค้าและสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ภาคใต้ และ
วางแผนการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือน้ําลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบังและประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาค 

     - กระทรวงคมนาคมได้ทําหนังสื่อเพ่ือขอยืนยันรูปแบบการก่อสร้างท่าเรือ
ปากบาราเป็นท่าเรือนํ้าลึกไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี แต่เน่ืองจากมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผลสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป ดังน้ันสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึง
ได้ส่งเรื่องคืนให้กระทรวงคมนาคมเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่ 

   ๖) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเช่ือมโยงการ
ขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รูปภาพที่ ๑๒) ปัจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรอยู่ระหว่างการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในหลักการการศึกษาดังกล่าว 

    (๑) ผลการศึกษาเพ่ือพิจารณาแนวเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือ
ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันพบว่า แนวสําหรับเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุดรวม
ระยะทาง ๑๔๒ กิโลเมตร คือ ท่าเรือนํ้าลึกปากบารา–ควนกาหลง-รัตภูมิ–นาหม่อม-จะนะ-ท่าเรือสงขลา ๒ 
และจากการออกแบบเบ้ืองต้นพบว่า ต้องปรับแนวเส้นทางบางส่วนบริเวณเขาพระ–ท่านุ้ย เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ให้เขตทางห่างจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน ๑ มากขึ้น และปรับแนวเส้นทาง
เพ่ือหลีกเลี่ยงอาคารขนาดใหญ่และสถานที่สําคัญของทางราชการและรัฐวิสาหกิจในอําเภอหาดใหญ่ 

    (๒) ระยะการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ รถไฟทางเด่ียว
เส้นทางปากบารา–หาดใหญ่ ระยะทาง ๑๐๗.๕ กิโลเมตร ระยะที่ ๒ เส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ๒ เป็น
รถไฟทางเด่ียว ระยะทาง ๓๔.๕ กิโลเมตร และระยะที่ ๓ เป็นรถไฟทางคู่ เส้นทางปากบารา–สงขลา ๒ 
ระยะทาง ๑๔๒ กิโลเมตร โดยได้เสนอรูปแบบการลงทุนเป็น ๓ ทางเลือก ได้แก่ ๑) รัฐเป็นผู้ลงทุน
ทั้งหมด ๒) รัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบรถไฟ ส่วนการจัดหาขบวนรถ การเดินรถและการซ่อม
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บํารุง จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ๓) รัฐลงทุนเฉพาะส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนการลงทุนอย่างอ่ืนจะเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน ซึ่งหากมีการลงทุนในระยะเวลา ๓๐ ปี โครงการจะให้ผลตอบแทน
ทางการเงินตํ่า แต่จะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าร้อยละ ๑๗.๕ 

 

รูปภาพที่ ๑๒  สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridege) และประตูขนส่งด้านอันดามัน 

ที่มา : กระทรวงคมนาคม (๒๕๕๔) 

 ๔.๔.๒ โครงการท่ีเป็นเพียงแนวคิดต้องมีการศึกษาในรายละเอียด 

   โครงการขุดเจาะอุโมงค์เพ่ือเช่ือมโยงต่อจังหวัดสตูล–รัฐปะลิส เป็นแนวคิดการ
เช่ือมโยงระหว่างสตูล–รัฐปะลิส มาเลเซีย มีการผลักดันมาตามลําดับ จากแนวคิดการพัฒนาเช่ือมโยง
ทางถนนสู่การขุดเจาะอุโมงค์เช่ือมสองประเทศ ดังน้ี 

   ๑) ริเริ่มเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นชอบในหลักการ
ให้มีโครงการถนนสายอําเภอเมืองสตูล-รัฐปะลิส และมอบหมายให้กรมทางหลวงไปทําการศึกษาความ
เหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จเมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย
ก่อสร้างในฝั่งไทย ๓๕ กิโลเมตรและฝั่งมาเลเซีย ๓ กิโลเมตร ต่อมาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากการก่อสร้างถนนและสะพานบางส่วนฝั่งไทยผ่านป่าชายเลนและอ่าวตํามะลัง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมสูง 
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   ๒) เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ การประชุมกลุ่มเทคนิคปฏิบัติการการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ครั้งที่ ๑ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศไทยได้เสนอถนนสายสตูล-วังจัน-วังเกลียน–ปะลิส ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร แทนสายสตูล-ปะลิส 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แต่งต้ังคณะทํางานย่อยพิจารณารายละเอียด เมื่อวันที่ ๕-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-มาเลเซีย ฝ่ายมาเลเซียขอให้ไทยคงเส้นทางสายสตูล-ปะลิสแนวเดิม 
เน่ืองจากสตูล-วังจันทร์-วังเกลียน-ปะลิส มีปัญหามาก ด้วยฝั่งมาเลเซียเป็นถนนที่อยู่บนช่วงเขา ๖ 
กิโลเมตร บางส่วนเป็นถนนหักศอกและการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 

   ๓) จังหวัดสตูลได้มีการสํารวจในเบ้ืองต้นร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพบว่า บริเวณ
เขตแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย มีพ้ืนที่เหมาะสมท่ีจะขุดอุโมงค์ทะเลเขาที่ก้ันเขตแดนทั้ง ๒ ประเทศ และ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสตูลได้จัดนําเสนอโครงการเจาะอุโมงค์ดังกล่าวต่อมุขมนตรี
รัฐปะลิส โดยโครงการดังกล่าวจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาสันกาลาคีรี หรือนาคาวัน (Nakawan) 
ซึ่งก้ันเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร โดยเป็น
ระยะทางที่อยู่ในฝั่งประเทศมาเลเซีย ๒ กิโลเมตรและอยู่ในฝั่งประเทศไทย ๒ กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการ
ขุดเจาะอุโมงค์ออกกันคนละคร่ึง สําหรับการขยายถนนหรือก่อสร้างถนนและสะพาน หากอยู่ในประเทศ
ใดประเทศน้ันก็ต้องรับผิดชอบเอง ซึ่งทางประเทศมาเลเซียรับในหลักการและสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

   ๔) ขณะน้ีกรมทางหลวงได้มีว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการขุดเจาะอุโมงค์เช่ือมต่อจังหวัดสตูล ประเทศไทย–รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบให้
การศึกษาโครงการขุดเจาะอุโมงค์ และดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๗ วรรค ๒ อย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาการศึกษา ๑๕ 
เดือน โดยเริ่มศึกษาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 ๔.๔.๓. โครงการท่ียุติการดําเนินงาน 

   โครงการ Marine Terminal Pipeline Project โดย บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย จํากัด (มหาชน) ตัดสินใจชะลอการลงทุนและได้แจ้งไปยังบริษัท SKS corporation SDN BHD 
(SKSC) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งบริษัท SKSC เป็นบริษัทในเครือของ Albukhary Group 
ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้เสนอให้ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เข้าไปร่วมลงทุนใน
โครงการ Marine Terminal Pipeline Project (MTP) ประกอบไปด้วยโรงกลั่นที่ Kota Perdana ทาง
ตอนเหนือของรัฐ Kedah มีกําลังการผลิตเบ้ืองต้น ๒๕๐ KBD และมีแผนจะขยายเป็น ๕๐๐ KBD โดยมี
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ท่อขนส่งนํ้ามันดิบจาก Jerlun-Kota Perdana ไปยังท่อส่งออกที่สงขลา ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร และ
ท่อส่งนํ้ามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่น Kedah-ท่อส่งออกที่สงขลา รวมระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร พร้อมทั้ง
คลังสํารองน้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปและท่อส่งออกต้ังอยู่ที่ จังหวัดสงขลา ทั้งน้ีในการวางท่อนํ้ามัน
จะวางตามแนวท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย สาเหตุที่บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือไปยัง 
SKSC เพ่ือขอชะลอการลงทุนในโครงการดังกล่าว เน่ืองจากเห็นว่าความเป็นไปได้ในการลงทุนของ
โครงการยังไม่คุ้มค่าเน่ืองจากโรงกลั่นมีขนาดค่อนข้างเล็ก ผลตอบแทนโครงการก็อยู่ในระดับตํ่า 
ประมาณร้อยละ ๙ อาจมีประเด็นการไม่ยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ และมีประเด็นที่เก่ียวด้าน
กฎหมาย โดยการใช้พ้ืนที่แนวท่อน้ีต้องมีการขออนุญาตใช้ Right of Way ที่อาจจะเข้าข่ายมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ต้องนําเรื่องเสนอต่อรัฐสภาและจัดให้มีการรับฟังคามคิดเห็นของ
ประชาชน อย่างไรก็ตามทางบรษิัท SKSC ยังคงมีความพยายามในการผลักดันโครงการดังกล่าว 

   สรุปผลการศึกษาการทบทวนโครงการที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้
ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยยังไม่ได้ดําเนินการผลักดันให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เน่ืองจากเก่ียวข้องกับในหลายมิติและส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งเง่ือนไข
การพัฒนาหลายประการโดยเฉพาะผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งการ
ดําเนินโครงการจะต้องบริหารจัดการเพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบดังกล่าว ดังน้ันการดําเนินการจึงใช้
เวลาส่วนใหญ่กับการศึกษาและประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเน่ือง 

 

๔.๕ กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ที่มีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 กรณีร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับแผนและโครงการพัฒนาภาคใต้ ในพ้ืนที่ศึกษา ๔ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ที่มีต่อคณะอนุกรรมการ
สิทธิชุมชน จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คําร้อง โดยมีรายละเอียดของกรณีร้องเรียนในแต่ละจังหวัด ดังน้ี 

 

 ๔.๕.๑ กรณีร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   กรณีร้องเรียนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเก่ียวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ มีจํานวน 
๕ คําร้อง ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ ๓ ซึ่งการร้องเรียนของชาวบ้านมีต้ังแต่ระดับแผนงานต่าง ๆ 
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคท่ีเป็นกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการกําหนด ได้แก่ กรณีร้องเรียนเรื่องคัดค้านแผนพัฒนา
เวสเทิร์นซีบอร์ดและแผนพัฒนาเซาเทิร์นซีบอร์ดตอนบน และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดส่งเสริม
อุตสาหกรรมเหล็กในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คําร้องที่ ๓๗๔/๒๕๕๑) และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า 



๖๗ 

(PDP) ของกระทรวงพลังงาน (คําร้องที่ ๗๖๓/๒๕๕๐) ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น เป็นแผนที่
กําหนดให้มีการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กและศูนย์กลางพลังงาน
ของประเทศ ทั้งน้ีก่อนที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก โรงถลุงเหล็กขั้นต้น มีความจําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า นํ้า ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงทําให้มีโครงการต่าง ๆ 
ดังกล่าวเกิดขึ้น และเป็นกรณีร้องเรียนของชาวบ้าน ได้แก่ กรณีร้องเรียนเรื่องการสร้างท่าเรือนํ้าลึกของ
เครือสหวิริยา (คําร้องที่ ๔๔๑/๒๕๕๐) และท่าเทียบเรือ ตําบลอ่าวน้อย (คําร้องที่ ๑๕๓/๒๕๕๔) และ
การเปลี่ยนสีผังเมืองเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าทับสะแก (คําร้องที่ ๗๙๒/๒๕๕๐) 

ตารางที่ ๓  กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

คําร้องที ่ กรณทีี่รอ้งเรียน ผลกระทบ/ความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

๔๔๑/๒๕๕๐ สิทธิชุมชน กรณีโครงการ 
ท่าเทยีบเรอืนํ้าลึก (เครอืสหวิรยิา) อําเภอ
บางสะพาน  
จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

การกัดเซาะชายฝ่ัง การทําลายหาดทราย และ
แห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  การทํ า ล ายทั ศนี ยภาพ 
ผลกระทบต่อการทํามาหากิน และรายได้ของ
ประมงพื้นบ้าน 

๗๖๓/๒๕๕๐ กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแกขอให้ตรวจสอบการ
วางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า(PDP) 
ของกระทรวงพลังงานและ กฟผ. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๓ โรง ในพื้นที่จังหวัด
ป ร ะจ วบ คี รี ขั น ธ์  ผลกระทบด้ า นมลพิ ษ 
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวและชุมชน 

๗๙๒/๒๕๕๐ คัดค้านการเปล่ียนสีผังเมืองจากสีเขียวไป
เป็นอื่นเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

ผลกระทบด้านมลพิษ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและชุมชน ควรเป็น
พื้นที่สีขียวอนุรกัษ์วางไขข่องเตา่ทะเล 

๓๗๔/๒๕๕๑ คัดค้านแผนพัฒนาเวสเทริ์นซีบอร์ดและ
แผนพัฒนาเซาเทิร์นซีบอร์ด(ตอนบน) 
และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดส่งเสริม
อุตสาหกรรมเหล็กในจงัหวัด
ประจวบคีรขีันธ ์

เหล็กต้นน้ําเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง และ
ต้องการใช้น้ําและไฟฟ้าปริมาณมาก โรงงาน
เหล็กขั้นกลางที่มีอยู่เดิมส่งผลกระทบด้านมลพิษ
อากาศ กล่ิน เสียง และอื่น ๆ การพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมหนักจะกระทบต่อฐานทรัพยากร
ของจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยว เกษตรและประมง 

๑๕๓/๒๕๕๔ ขอให้ตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนดา้นสิทธิชุมชน กรณีการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตําบลอ่าวน้อย 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

ชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นท่าขนส่งถ่านหิน และเป็น
จุดขนส่งเชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศพม่า รวมทั้ง
ผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่เกิดจากท่าเรือ เช่น การ
กัดเซาะชายฝ่ัง และอื่น ๆ 



๖๘ 

 ๔.๕.๒ กรณีร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ตารางที่ ๔ แสดงกรณีร้องเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๗ กรณีร้องเรียนต่อ
คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน ชาวบ้านได้ย่ืนคําร้องคัดค้านโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ และ
โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๒๒ โครงการ (คําร้องที่ ๑๗๓/๒๕๕๒) 
เน่ืองด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดเป้าหมายหลักแผนพัฒนาภาคใต้และแผนพัฒนาปิโตรเคมี 
ระยะที่สาม ที่จะจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงงาน 
ปิโตรเคมี จึงก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากแผนพัฒนาภาคใต้ที่จะ
เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราช สามารถแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ 

   ๑) โครงการที่อยู่ในขั้นเตรียมการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม ตําบลทุ่งปรัง ตําบลกลาย 
และตําบลแก้วแสน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าถ่านหินอําเภอท่าศาลา และอําเภอหัวไทร โรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติขนอม การสร้างและขยายเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ การสร้างทางรถไฟ
เช่ือมโยงในพื้นที่ ท่าเรือ อําเภอท่าศาลา อําเภอสิชล และอําเภอหัวไทร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อําเภอ
ท่าศาลา และอําเภอสิชล อุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้า และการจัดหาแหล่งนํ้า  

   ๒) โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) หรือรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) การก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกของ
บริษัทเชฟรอน การสํารวจ ขุดเจาะ และผลิตปิโตรเลียมของบริษัทเชฟรอน บริษัทเพิร์ลออย และบริษัท 
นิวคอสตอล 

   ๓) โครงการที่กําลังพยายามผลักดันให้เกิดการดําเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เขื่อนคลอง
ท่าทน 

   ๔) โครงการท่ีสร้างเสร็จแล้ว ได้แก่ ถนนแลนด์บริดจ์ และโครงการก่อสร้างฐานบิน
เฮลิคอปเตอร์ ของบริษัทเชฟรอน 

   ๕) โครงการที่อยู่ระหว่างการชะลอโครงการ ได้แก่ เขื่อนคลองกลาย และเขื่อนลาไม 



๖๙ 

ตารางที่ ๔ กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําร้องที่ กรณีเรื่องที่ร้อง ผลกระทบ/ความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

๕๐๓/๒๕๔๗ โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองกลาย ในพ้ืนที่
หมู่ที่ ๖ ตําบลกรุงชิง ก่ิงอําเภอนบพิตํา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทําลายพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ 
กระทบต่อที่ทํากินและชุมชนของชาวบ้าน 
หากมีการสร้างอ่างจะต้องมีการอพยพ
ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ 

๖๗๖/๒๕๔๗ กรณีค่าชดเชยโครงการคลองส่งนํ้าจาก
ฝายคลองท่าทน อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าเป็นชุมชนและที่ทํากิน
ของชาวบ้าน การสร้างอ่างจะต้องมีการ
อพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ถิ่นฐานเดิม 

๒๙๗/๒๕๔๘ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองลาไม 
ตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าเป็นชุมชนและที่ทํากิน
ของชาวบ้าน การสร้างอ่างจะต้องมีการ
อพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ถิ่นฐานเดิม 

๑๗๓/๒๕๕๒ คัดค้านโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเล
ภาคใต้ (เซาทเทิร์นซีบอร์ด) และโครงการ
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
เป็นอุตสาหกรรมที่ ก่อให้เกิดมลพิษสูง 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ชุมชน อีกทั้งเป็นของทุนขนาดใหญ่จาก
ภายนอก 

๑๗๔/๒๕๕๒ ขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างฐาน
สนับสนุน การขุดนํ้ามัน และท่าเรือบ้าน
บ า ง ส า ร  ตํ า บ ล ก ล า ย  อํ า เ ภ อ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การสร้างท่าเรือและขุดลอกร่องนํ้าลึก จะ
ทําลายพ้ืนที่ดอนในทะเลที่เป็นแหล่งอาศัย
อยู่ของสัตว์นํ้า ส่งผลต่อชาวประมง และ
เศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเน่ืองจากการประมง 

๒๓๙/๒๕๕๒ ราษฎรคัดค้านโครงการก่อสร้างเข่ือน
คลองท่าทน อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ทําลาย พ้ืนที่ ป่ า ต้น นํ้าที่ อุดมสมบูรณ์ 
กระทบต่อที่ทํากินและชุมชนของชาวบ้าน 
หากมีการสร้างอ่างจะต้องมีการอพยพ
ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ 

๖๔๗/๒๕๕๓ ขอ ใ ห้ ต ร ว จสอบ โค ร งก า ร ก่ อส ร้ า ง 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อําเภอหัวไทร และ
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มลพิษที่ เ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน  และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรทางทะเลและประมงพ้ืนบ้าน 



๗๐ 

 ๔.๕.๓ กรณีร้องเรียนจังหวัดสงขลา 

   กรณีร้องเรียนของชาวบ้านในจังหวัดสงขลาที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ ๕ โดยสามารถจําแนกได้ดังน้ี 

   โครงการท่ีได้มีการเปิดดําเนินการไปแล้วและก่อให้เกิดผลประทบต่อสุขภาพ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการท่าเรือนํ้าลึกสงขลา (คําร้องที่ ๔๕๗/๒๕๔๘) โครงการวางท่อจากโรง
แยกก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (คําร้องที่ ๓๔๙/๒๕๕๐) โครงการเหมืองหิน
เขาคูหา อําเภอรัตภูมิ (คําร้องที่ ๗๐๐/๒๕๕๒) โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสงขลา แปลงสัมปทาน
ปิโตรเลียม G๕/๔๓ อ่าวไทย (คําร้องที่ ๗๕๓/๒๕๕๐) และกรณีการแก้ไขนํ้าท่วม อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา (คําร้องที่ ๔๙๔/๒๕๕๔) 

   โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพ่ือที่จะขออนุมัติในการดําเนินโครงการ ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง อําเภอจะนะ (คําร้องที่ ๕๓๖/๒๕๕๐) 
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าบ้านนาปรัง อําเภอนาทวี (คําร้องที่ ๗๐๗/๒๕๕๒) โครงการระบายนํ้าปลักปลิง 
อําเภอจะนะ (คําร้องที่ ๔๐๖/๒๕๕๔) สําหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองลําแซง และโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองลําขัน อําเภอรัตภูมิ (คําร้องที่ ๒/๒๕๔๗) น้ัน ยังอยู่ระหว่างการชะลอโครงการ 

   ตามแผนพัฒนาภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ภายใต้แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกรอบความร่วมมือของพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยที่มุ่งเน้นความสําคัญของการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติใน
พ้ืนที่ทับซ้อนไทย-มาเลเซีย และพัฒนาการลงทุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ต่อเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งวางแผนที่จะ
ใช้ฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
นอกจากน้ี พ้ืนที่จังหวัดสงขลายังเป็นส่วนหน่ึงของสะพานเศรษฐกิจพลังงานด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยด้วย
การพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ เพ่ือเช่ือมต่อกับท่าเรือนําลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล สําหรับ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าบ้านนาปรัง และโครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงของ
การพัฒนาและเตรียมจัดหาแหล่งน้ํา ตลอดจนเตรียมระบบการส่งนํ้า เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในพ้ืนที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 



๗๑ 

ตารางที่ ๕  กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

คําร้องที่ กรณีเรื่องที่ร้อง ผลกระทบ/ความเดือดร้อนของชาวบ้าน

๒/๒๕๔๗ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองลําแซง และ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองลําขัน อําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

มีผลกระทบต่อที่ทํากินและชุมชนของ
ชาวบ้าน หากมีการสร้างอ่างจะต้องมี
การอพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ 

๔๕๗/๒๕๔๘ ขอให้ตรวจสอบปัญหาและผลกระทบจาก
ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา 

ผลผลิตประมงลดลง ระบบนิเวศของ
ทะเลสาบสงขลาเปลี่ยนไป เกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชนมากขึ้น 

๕๓๖/๒๕๕๐ สิทธิชุมชน กรณีโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึก
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนล่าง อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

ทํ าลายความ อุดมสม บูรณ์ทั้ ง ขอ ง
ชายหาดทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อประมงพ้ืนบ้าน 

๗๕๓/๒๕๕๐ ขอให้ตรวจสอบโครงการพัฒนาปิโตรเลียม
แหล่งสงขลา แปลงสัมปทานปิโตรเลียม 
G๕/๔๓ อ่าวไทย 

ทรัพยากรสัตว์ นํ้าที่อาศัยอยู่บริ เวณ
ชายฝั่งลดลง ชาวประมงต้องออกเรือไป
ไกลข้ึนเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน 

๗๐๐/๒๕๕๒ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง
หินเขาคูหา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

ทําลายแหล่งต้นนํ้า และในการระเบิด
หินทําให้บ้านเรือนชาวบ้านแตกร้าว 
เสียงดัง และฝุ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ชาวบ้าน 

๗๐๗/๒๕๕๒ ราษฎรหมู่ที่ ๑ บ้านนาปรัง คัดค้านโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าบ้านนาปรัง อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 

มีผลกระทบต่อ พ้ืนที่ ทํ า กินทั้ งของ
ชาวบ้าน และชุมชน หากมีการสร้างอ่าง
จะต้องมีการอพยพชาวบ้านออกจาก
พ้ืนที่ 

๔๐๖/๒๕๕๔ กรณีคัดค้านโครงการระบายนํ้าปลักปลิง 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

การขุดคลองระลายนํ้า มีการรุกล้ําเข้า
ไปในพ้ืนที่ชาวบ้าน ระบบนิเวศน์ถูก
ทําลาย 

๔๙๔/๒๕๕๔ ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้าน
สิทธิชุมชน กรณีการแก้ไขนํ้าท่วมอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมได้ แต่น่าจะ
เป็นการสร้างระบบส่งนํ้ามาเพ่ือรองรับ
พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 



๗๒ 

 ๔.๕.๔ กรณีร้องเรียนจังหวัดสตูล 

   สะพานเศรษฐกิจเป็นโครงการสําคัญภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
ให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางพลังงานและการขนส่งของภูมิภาค โดยสะพานเศรษฐกิจจะเช่ือมต่อการขนส่ง
ด้านพลังงานระหว่างท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จากฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มาสู่
ท่าเรือนํ้าลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ผ่านระบบรถไฟรางคู่และท่อพลังงาน กรณีร้องเรียนใน
จังหวัดสตูลทั้งหมดอยู่ในระหว่างการศึกษาเพ่ือขออนุมัติโครงการ แสดงไว้ในตารางที่ ๖ โดยเป็นการ
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 
อําเภอละงู (คําร้องที่ ๕๘๕/๒๕๕๐) และโครงการก่อสร้างรถไฟเช่ือมโยงฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
(คําร้องที่ ๒๖๖/๒๕๕๓) ส่วนโครงการร้องเรียนอ่ืน ๆ จะเป็นโครงการที่จะรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โครงการนิคม
อุตสาหกรรมละงู และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองช้าง อําเภอควนกาหลง (คําร้องที่ ๖๒๑/๒๕๕๓) 
โครงการขุดอุโมงค์เช่ือมทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูลและเมืองเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียน้ัน เป็น
โครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างสามประเทศในเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT 

ตารางที่ ๖  กรณีร้องเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล 

คําร้องที่ กรณีเรื่องที่ร้อง ผลกระทบ/ความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

๕๘๕/๒๕๕๐ กรณีขอให้ตรวจสอบผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้าลึก
ปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

จะมีการขุดร่องนํ้าลึก ระเบิดภูเขาและขุด
ทรายมาถมทะเล และเพิกถอนพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ ส่งผลต่อการท่องเท่ียวและประมง
พ้ืนบ้าน 

๒๖๖/๒๕๕๓ กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการแผนพัฒนา
จังหวัดสตูล ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างรถไฟเช่ือมโยงฝั่งอ่าวไทยและอัน
ด ามั น  (แม่ ม า ลั ย )  โ ค ร ง ก า ร นิ คม
อุตสาหกรรมละงู (เขาขาว) โครงการขุด
อุโมงค์เช่ือมทางหลวงระหว่างจังหวัด
สตูล-เปอร์ลิส  

จะทําให้จังหวัดสตูลเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ เ ป็นท่องเที่ยว 
เกษตรกรรมและประมง และก่อให้เกิด
มลพิษกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ชุมชน จะต้องมีการเวนคืนที่ดินและอพยพ
ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ 

๖๒๑/๒๕๕๓ กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บนํ้าคลองช้าง อําเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล 

พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าเป็นพ้ืนที่ชุมชนและที่ทํากิน
ของชาวบ้าน หากสร้างเข่ือนจะต้องมีการ
อพยพชาวบ้านเป็นจํานวนมาก 



๗๓ 

๔.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้  

 เลิศชาย (๒๕๕๖) ได้สังเคราะห์ประเด็นสําคัญของความเป็นธรรมทางสังคมของการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในแผนพัฒนาภาคใต้ว่า เป็นการพัฒนาที่สะท้อนโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็น 
ย่ิงกว่าความไม่เป็นธรรมอีก กล่าวคือ ชุดแผนงานขนาดใหญ่น้ีมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และเจ้าของโครงการก็รู้ดีว่ามีผลกระทบ แต่พยายามปกปิด
ไม่ให้ประชาชนรู้ข้อมูล และไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดการดําเนินโครงการต่อสาธารณะ แม้กระทั่ง
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยภาคใต้ ยังไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ไหนบ้าง หากว่า
ต้องการรู้ ก็ต้องไปตามค้นหาเอาเองจากเอกสาร จากนโยบาย จากแผนงานต่าง ๆ หรือที่ไปปรากฏอยู่
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และแม้แต่โครงการที่มีการดําเนินการในพ้ืนที่แล้ว ก็
ไม่มีการบอกรายละเอียดโครงการกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น มีการดําเนินงานโรงงานไฟฟ้าถ่านหินใน
หลายพ้ืนที่ของภาคใต้ มีเจ้าหน้าที่ลงมาปฏิบัติงาน มีบริษัทรับช่วงที่เป็น sub-contract ลงมาทํางาน 
แต่พอประชาชนไปถามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็จะได้รับคําตอบว่าโครงการยังไม่ทําอะไร 
ยังไม่ได้มีแผน หรือบอกไม่หมด นอกจากน้ีการดําเนินโครงการก็เป็นแบบแยกส่วนตัดตอนในแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เห็นความเช่ือมโยงว่าเป็นอภิมหาโครงการขนาดใหญ่ คือ แยกกันทํา ที่ทําเช่นน้ีก็
เพ่ือไม่ให้ประชาชนมองเห็นภาพรวม การประชาสัมพันธ์ช้ีแจงโครงการก็พูดเฉพาะแต่ประโยชน์และข้อดี
ด้านเดียว แต่ไม่พูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนไหวที่ภาคใต้มี
บทเรียนมาแล้ว แบบแผนของการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ มีความสลับซับซ้อนเพราะว่ามีการ
วางแผนมาไว้เรียบร้อยแล้ว และยังดําเนินการภายใต้หลักคิดในการโยนให้คนเล็กคนน้อยเป็นผู้แบกรับ
ผลกระทบ ทั้งที่มีโครงการอุตสาหกรรมขึ้นมาเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ โยนภาระให้คนเล็กคนน้อยเป็น
ผู้แบกรับผลกระทบ สังคมไทยเราปัจจุบันน้ียังไม่สามารถที่จะผลักดันหลักการที่ว่า “ผู้ดําเนินโครงการ
ต้องเป็นผู้แบกรับผลกระทบที่เกิดขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต้ที่
ผ่านมาโดย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๑) ที่สรุปเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาของภาครัฐจากเวทีสนทนากลุ่มว่า ประชาชนได้ต่อต้านโครงการอุตสาหกรรมหนัก
อย่างไม่มีเหตุผล หากภาครัฐและกลุ่มทุนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นจริง มีการแสดงให้
เห็นถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับโครงการและวิธีการในการควบคุมจัดการอย่างมีระบบ มีการเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีพ้ืนที่
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จมาให้ดูเป็นตัวอย่าง ภาคประชาชนก็พร้อมที่จะรับฟังและ
ยอมรับการพัฒนาดังกล่าว 

 ข้อกังวลของประชาชนที่ต่อแผนพัฒนาภาคใต้จากการศึกษาของศยามล (๒๕๕๔) ก็เช่นเดียวกัน 
คือ เจ้าของโครงการท้ังรัฐและเอกชนได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแนวทางแผนพัฒนา



๗๔ 

ภาคใต้อยู่ตลอดเวลา แต่การช้ีแจงโครงการคลุมเครือไม่ชัดเจน การจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมยังไม่มากพอ และภาคประชาสังคมและชุมชนมีความกังวลว่าความขัดแย้งในภาคใต้จะมี
แนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น หากแผนพัฒนาและโครงการต่าง ๆ ปราศจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และการควบคุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต สุขภาพ 
และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ฉะน้ันกระบวนการกําหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพพ้ืนที่ของภาคใต้ทั้ง
ในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ชุมชน จําเป็นต้องวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ของการพัฒนา 
โดยมีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงอย่างบูรณาการรอบด้าน 

 สําหรับทิศทางการพัฒนาที่ประชาชนต้องการ จากการทําเวทีสนทนากลุ่มของสถาบันวิจัยสังคม
จุฬา (๒๕๕๑) พบว่าประชาชนในภาคใต้ต้องการรับการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มี
พ้ืนฐานเดิมอยู่แล้ว รวมทั้งต้องการได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ นอกจากน้ันประชาชนยังต้องการกิจกรรมการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจในลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วย โดยประชาชนต้องการมี
ส่วนร่วมกับการพัฒนาของรัฐในระดับปานกลางถึงมาก โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ประชาชนต้องการ
มากที่สุด คือ การรับรู้แนวคิดและโครงการพัฒนาของรัฐ ในขณะที่ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มสนทนาพบว่า 
ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องได้สะท้อนความต้องการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น 
คือ ต้องการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการร่วมคิดและร่วมวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ตนเอง 

 



 

บทที่ ๕ 

ผลการศึกษา 
กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้ 

 

 กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้ในการศึกษานี้ ได้มาจากกรณี
ร้องเรียนของชาวบ้านที่มีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งการศึกษาในแต่ละจังหวัด
น้ันคณะผู้ศึกษาได้จัดทําเวทีสนทนากลุ่ม จํานวน ๑ ครั้ง เพ่ือรวบรวมสถานการณ์ต่าง ๆ ในการละเมิด
สิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง รวมถึงหารือเพ่ือจัดทําร่างประเด็นข้อเสนอ แล้วจึงจัดให้มีเวที
เชิงปฏิบัติการในแต่ละจังหวัดอีก ๑ ครั้ง เพ่ือร่วมกันจัดทําข้อเสนอต่อโครงการแผนพัฒนาภาคใต้ใน
จังหวัดตนเอง หลังจากน้ันก็ได้มีการจัดให้มีเวทีเชิงปฏิบัติการรวมของทั้ง ๔ จังหวัด เพ่ือจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบายร่วมกัน รวมท้ังเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชน ซึ่งผลจากการศึกษาทบทวนข้อมูลด้าน
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการภาคใต้ในแต่ละจังหวัด การจัดเวทีสนทนากลุ่ม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในแต่ละจังหวัดและร่วมกัน ๔ จังหวัด สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

๕.๑ กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๕.๑.๑ ประจวบคีรีขนัธ์ เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กสมบรูณ์แบบและพลังงาน 

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้ัน ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถูกกําหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางเหล็กสมบูรณ์แบบ
และพลังงาน ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก (Western Seaboard Regional 
Development Master Plan; WSB) ที่ได้มีการจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency; JICA) ทั้งน้ีได้มีการวางแผนในการดําเนินงานทั้งหมดไว้
รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๕๔ ที่จะพัฒนาให้อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าและเหล็กครบวงจร และส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรในพ้ืนที่อําเภอ 



๗๖ 

บางสะพานประมาณ ๒๐,๐๐๐ไร่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ
บริษัทในเครือกลุ่มสหวิริยา อีกทั้งยังมีโครงการที่จะพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกจํานวน ๔ ท่า เพ่ือเปิดเป็นท่าเรือ
พาณิชย์รองรับการขนส่งทางทะเลเช่ือมโยงกับท่าเรือในภาคตะวันออกและภาคใต้ (รูปภาพที่ ๑๓)  

 

 
 

รูปภาพที่ ๑๓  พ้ืนที่เป้าหมายของแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตก 

ที่มา:สํานักพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๔) 

 



๗๗ 

   นอกจากน้ีรัฐยังได้มีการกําหนดให้พ้ืนที่แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
การผลิตพลังงานของประเทศ และต้ังเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าไว้สูงสุด ๑๗,๒๓๘ เมกะวัตต์ โดยในระยะ 
๑๐ ปีแรกของแผนได้มีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเช้ือเพลิงต่าง ๆ ทั้งจากของรัฐและเอกชน 
รวมจํานวน ๑๕ หน่วยการผลิต คิดเป็นกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม ๑๑,๗๐๐ เมกะวัตต์ รวมทั้งจะให้มีการ
พัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ ระหว่างพ้ืนที่บางสะพาน ๑-สุราษฏร์ธานี ความยาว 
๒๙๓ กิโลเมตร เพ่ือเสริมความม่ันคงของสายส่งที่เช่ือมโยงระหว่างภาคกลางและภาคใต้ 

   จนกระทั่งในปี ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบายการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้นตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมและ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เสนอว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถส่งออกได้ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและ
ภาครัฐสนับสนุนด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน นับแต่น้ันมานโยบายและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้ถูกกําหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ภายใต้
แผนการลงทุนผลิตเหล็กขั้นต้น ของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ที่มีขนาดการผลิต 
๓๐ ล้านตันต่อปี และมูลค่าการลงทุนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี นอกจากน้ี
ยังมีบริษัทเอกชนจากประเทศญ่ีปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์และลักเซ็มเบอร์ก ที่ให้ความสนใจในการลงทุน
โรงงานถลุงเหล็กต้นนํ้า บริเวณพ้ืนที่เขาแดง ตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี 

   ทั้งน้ีทางบริษัท สหวิริยาฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนด้วยการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้แก่ ถนนระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร จากท่าเรือบางสะพานไปยังถนนเพชรเกษม 
การจัดหากระแสไฟฟ้าขนาด ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์พร้อมสายส่ง และการจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือใช้ในโครงการ 
ซึ่งทั้งหมดต้องใช้งบประมาณจํานวนประมาณ ๑๕๐–๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยทางบริษัทจะ
จัดหาเองคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ียังขอให้รัฐสนับสนุนในเร่ืองของการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมดด้วย เน่ืองจากการดําเนินโครงการทั้ง ๕ ระยะน้ัน มีโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมถึง ๖ โครงการ แบ่งเป็น โรงถลุงเหล็ก 
๒ โรง ท่าเรือนํ้าลึก ๒ ท่า นิคมอุตสาหกรรม ๒ แห่ง หากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการใดโครงการหน่ึงไม่ผ่านจะส่งผลกระทบกับภาพรวมในการดําเนินโครงการทั้งหมด 

   รัฐบาลจึงได้วางแผนที่จะช่วยลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่อุตสาหกรรมเหล็ก
ขั้นต้นซึ่งมีความต้องการใช้นํ้า และใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพ้ืนที่
ใกล้เคียง เพ่ือรองรับการขยายตัว ดังน้ี 

   ๑) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีแผนงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใน ๓ พ้ืนที่
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม ๖,๑๐๐ เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก กําลังการผลิต 
๗๐๐ เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด กําลังการผลิต ๑,๔๐๐ เมกะวัตต์ และโครงการ



๗๘ 

โรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแก กําลังการผลิต ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก
และบ้านกรูดได้ยุติโครงการไปแล้ว เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนที่ไม่เห็นด้วยและร่วมกันคัดค้าน 
บริษัทเอกชนเจ้าของโครงการจึงได้ย้ายโครงการไปดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีและราชบุรีแทน 
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแกน้ันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการ และ
ถึงแม้ว่าได้มีการชะลอและระงับโครงการแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจเน่ืองจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยได้มีการซื้อที่ดินเพ่ือเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าไว้แล้วเป็นจํานวน ๔,๑๔๒ ไร่ รวมทั้งยังมี
ความพยายามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาดําเนินโครงการอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าว
อยู่ตลอดเวลา 

   ๒) โครงการอ่างเก็บนํ้าและการวางระบบท่อส่งนํ้า ประกอบด้วย (๑) โครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก ๕ แห่ง ขนาดความจุแห่งละ ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้มีการบรรจุ
โครงการทั้งหมดไว้ในแผนการพัฒนาลุ่มนํ้าในพ้ืนที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ 
กรมชลประทาน (๒) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าท่าแซะ จังหวัดชุมพร ของกรมชลประทาน เป็น
โครงการเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้า ๙,๘๐๐ ไร่ งบประมาณ ๓,๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งรายงาน
การศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับการผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปแล้ว ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ แต่ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ก่อสร้าง เน่ือง
ด้วยมีประชาชนร่วมกันคัดค้านเป็นจํานวนมาก (๓) โครงการวางท่อส่งนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าท่าแซะมายัง
พ้ืนที่อุตสาหกรรมอําเภอบางสะพาน ระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๑๐๐ ล้านบาท โดย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินการเพราะยังไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าท่าแซะได้ 

 

 ๕.๑.๒ สถานการณ์กรณีร้องเรียนและโครงการพฒันาภาคใต้ในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

   จากยุทธศาสตร์แผนงานดังกล่าวข้างต้น ทําให้เกิดการผลักดันสนับสนุนโครงการ
เหล่าน้ีจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงถลุงเหล็ก โรงไฟฟ้า ท่าเรือนํ้าลึก และนิคม
อุตสาหกรรม ลงสู่พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนําไปสู่การร้องเรียนของประชาชนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งสรุปสถานการณ์และประเด็นการละเมิดสิทธิของแต่ละโครงการจากเอกสาร
การร้องเรียนและการประชุมตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงการจัดสนทนา
กลุ่มเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดังน้ี 

   ๑) โครงการโรงถลุงเหล็ก อําเภอบางสะพาน 

    กลุ่มทุนอุตสาหกรรมเหล็กของบริษัทในเครือสหวิริยา ได้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่ปี ๒๕๓๓ โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการ



๗๙ 

ส่งเสริมการลงทุน เครือสหวิริยามีแผนการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรด้วยโครงการโรงถลุงเหล็ก
ต้นนํ้า กําลังการผลิต ๓๐ ล้านตัน มูลค่าการลงทุนรวม ๕๒๔,๒๐๐ ล้านบาท และต้ังเป้าหมายให้
ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นําเข้าสินค้าเหล็กเป็นผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของโลก 

    ในปี ๒๕๕๐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ผ่านการอนุมัติให้แก่รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงถลุงเหล็กสหวิริยา แต่
ชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้านในข้อบกพร่องหลายประเด็นในรายงาน โดยเฉพาะที่ระบุว่าป่าพรุแม่รําพึงเป็น
ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงความถูกต้องของการได้มาของเอกสารสิทธิของโครงการ ฯลฯ จนกระทั่งนําไปสู่
การตรวจสอบกระบวนการการออกเอกสารสิทธิที่ดินทับซ้อนในพ้ืนที่ป่าพรุซึ่งเป็นที่สาธารณะที่ชาวบ้าน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของเครือสหวิริยา ส่งผลให้บริษัทต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนผังที่ดินโครงการโรงถลุงเหล็ก
ระยะที่ ๑ โดยมีการขยับผังโครงการไปทางด้านบนที่ได้จัดซื้อที่ดินใหม่เพ่ิมเติม และตัดพ้ืนที่ดินที่มี
ปัญหาและอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ จํานวน ๑๗ แปลง ที่
ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกไปจากผังโครงการโรงถลุงเหล็ก รวมท้ัง
ได้มีการปรับขนาดของพ้ืนที่โครงการลงจากเดิม ๑,๕๐๐ ไร่ เหลือ ๑,๒๐๐ ไร่ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีมติให้โครงการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ 
และนําเสนอให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาใหม่ ซึ่งหลังจาก
ที่มีการย่ืนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ไม่นานเครือสหวิริยา ก็ได้ขอถอนรายงาน
ออกจากการพิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    อีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้ชาวบ้านคัดค้านโครงการ คือ ที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบจากโรงงานเหล็กรีดร้อน รีดเย็น และกิจกรรมที่ต่อเน่ืองของบริษัทในเครือสหวิริยา เช่น 
ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาเรื่องกลิ่น อุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุก และหากมีการเพ่ิมขยายโรงงาน
ถลุงเหล็กต้นนํ้าเข้ามาในพ้ืนที่อีก ชาวบ้านกังวลว่าจะทําให้เกิดผลกระทบมากยิ่งขึ้น รวมถึงพ้ืนที่ชายฝ่ัง
ทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีร่องนํ้าลึกซึ่งเป็นเส้นทางวางไข่อย่างหนาแน่นของปลาทู การทําพ้ืนที่
อุตสาหกรรมทับซ้อนกับพ้ืนที่วางไข่ปลาทูอาจทําให้มีการปนเป้ือนของสารพิษและการลดลงของ
ประชากรปลาทู 

    การเคลื่อนไหวของชาวบ้านต่อกรณีน้ี นอกจากการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา 
ชาวบ้านได้มีการทําจดหมายร้องขอไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มาดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ป่าพรุแม่รําพึง ซึ่งภายหลัง
จากการสํารวจพบว่าป่าพรุแม่รําพึงมีความสําคัญจัดเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าระดับประเทศ 

 



๘๐ 

   ๒) โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางสะพาน 

    โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานน้ัน ดําเนินการโดยบริษัท 
เครือสหวิริยา จํากัด และบริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ลักษณะของโครงการเป็นการ
ขอร่วมดําเนินการโครงการกับการนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ตําบลแม่รําพึง และตําบลกําเนิดนพคุณ 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้ือที่ประมาณ ๖,๔๐๔ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการประกอบ
อุตสาหกรรมของบริษัทแล้วบางส่วน มาจัดต้ังให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมเหล็ก
ระดับต้นนํ้าและกลางนํ้า ได้แก่ โรงถลุงเหล็กต้นนํ้า การผลิตเหล็กรีดร้อน การผลิตเหล็กรีดเย็น และ
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี รวมทั้งการผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ทั้งน้ีคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประทศไทยได้มีการให้ความเห็นชอบในหลักการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมร่วมกัน ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ แต่เน่ืองจากพ้ืนที่จัดต้ังมีการประกอบ
อุตสาหกรรมบางส่วนแล้ว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จก่อน และให้มีการทบทวนรายละเอียด
โครงการ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่มีมาตรฐานระดับสากลและสามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน 

    ชาวบ้านได้มีการทําหนังสือคัดค้านไปยังการนิคมอุตสาหกรรมหลายคร้ัง ทั้ง
ประเด็นในเรื่องที่ดินของพ้ืนที่จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าพรุที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิและเป็นคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รวมถึงมติของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึงที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและไม่ผ่านการทําประชาคม
หมู่บ้าน และได้นํามาซึ่งการลงพ้ืนที่ของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้มีมติ
ยกเลิกโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางสะพาน 

   ๓) โครงการท่าเรือน้ําลึกบางสะพาน 

    ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
กลุ่มสหวิริยาได้เปิดให้บริการท่าเรือนํ้าลึกเอกชนที่มีร่องนํ้าลึกที่สุดในประเทศไทย โดยต้ังอยู่ในพ้ืนที่
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเงินลงทุนกว่า ๑๔,๐๐๐ ล้าน อันได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือให้การบริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในเครือ และให้บริการขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลและบริการท่าเรือแก่
บุคคลภายนอกด้วย ท่าเรือดังกล่าวประกอบด้วยท่าเทียบเรือ ๒ ท่า คือ ท่าหลัก และท่ารอง โดยท่าหลัก
มีขนาดพ้ืนที่ตัวท่ากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ระดับนํ้าลึก ๑๕ เมตร สามารถจอดเรือขนาด 



๘๑ 

๖๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ DWT ได้ครั้งละ ๒ ลํา ส่วนท่ารอง ตัวท่ามีขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร 
ระดับนํ้าลึก ๘-๑๑ เมตร สามารถจอดเรือขนาด ๒๐,๐๐๐ DWT ได้ครั้งละ ๒ ลํา 

    สําหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกแห่งใหม่ของเครือสหวิริยาที่ชาวบ้าน
ร้องเรียน เป็นการขยายท่าเรือเพ่ิมเพ่ือที่จะรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตก ปัจจุบันน้ันยังไม่มีการดําเนินโครงการท่าเรือใหม่ มี
เพียงแต่โครงการขุดทางระบายน้ําออกทะเลของคลองแม่รําพึงแห่งใหม่ของกรมชลประทาน ซึ่งคาดว่า
น่าจะเก่ียวข้องกับเส้นทางขนส่งถ่านหินทางเรือเพ่ือเช่ือมไปยังพ้ืนที่เตรียมจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม โดย
จะมีการขุดทางระบายนํ้าเพ่ือออกทะเลของคลองแม่รําพึงแห่งใหม่ ด้วยการขุดลอกและขยายคลองเป็น
ขนาด ๑๐๐ เมตร และขยายพนังริมคลองอีกประมาณ ๒๐ เมตร และขุดคลองระบายนํ้าใหม่ยาว
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ลงสู่ชายหาดบริเวณบ้านท่ามะนาว 

    ชาวบ้านได้ออกมาคัดค้านโครงการขุดลอกทางระบายน้ํา เน่ืองจากคาดว่า
โครงการจะเป็นส่วนหน่ึงของโครงการท่าเรือแห่งใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการสร้าง
ท่าเรือเดิมที่ทําให้อ่าวเทียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของอําเภอบางสะพานเปลี่ยนสภาพไปจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง และการขุดขยายร่องนํ้าก็จะทําให้ชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดิน รวมทั้งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งก็ได้มีความเห็นต่อกรณีน้ีว่า การระบายนํ้าจากการขุดลอกคลองลงสู่ชายฝ่ัง จะทําให้
ระบบนิเวศของคลองเปลี่ยนไปและส่งผลต่อป่าชายเลนและป่าพรุแม่รําพึงที่ปกติได้รับนํ้ากร่อยตาม
ธรรมชาติผ่านคลองแม่รําพึง นอกจากน้ีจะทําให้มีของเสียและธาตุอาหารเพ่ิมขึ้น คุณภาพนํ้าชายฝั่งจะมี
การเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อความสวยงามของหาดทรายธรรมชาติซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญ 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยังการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ทั้งน้ีการดําเนินโครงการควรจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน จากการรวมตัวกันคัดค้านตลอด
มาของชาวบ้านทําให้จนกระทั่งปัจจุบันโครงการก็ยังไม่สามารถดําเนินการ 

   ๔) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแก 

    โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้
ริเริ่มดําเนินโครงการขึ้นในระยะเวลาเดียวกันกับโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกและบ้านกรูด ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาซื้อที่ดินในตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก เน้ือที่
ประมาณ ๔,๑๔๒ ไร่ ในวงเงินสูงถึง ๒,๐๐๐ ล้านบาท และวางแผนที่จะเร่ิมก่อสร้างใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ด้วยกําลังการผลิตเร่ิมต้น ๒,๘๐๐ เมกะวัตต์ จาก ๔ หน่วยการผลิต หน่วยละ ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพ่ือที่จะ
เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และต้ังเป้าหมายที่จะขยายให้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชียด้วยกําลังการผลิต ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง ๒๔,๗๐๔ ตันต่อวัน และมี
ความต้องการใช้นํ้า ๔๙๘,๖๐๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 



๘๒ 

    เน่ืองจากได้รับการคัดค้านจากชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างหนัก ปัจจุบัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อําเภอทับสะแก
ออกไป แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ยังพยายามท่ีจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย
การจัดทําโครงการนําร่องพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ เมกะวัตต์ เพ่ือสนองนโยบาย
ภาครัฐในการนําพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า และเป็นโครงการวิจัยต้นแบบ รวมถึงอาจมีการพัฒนา
พ้ืนที่เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมพลังงานทดแทน โดยใช้พ้ืนที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ แต่ชาวบ้านสงสัยว่าพ้ืนที่ 
ที่เหลืออีกกว่า ๔,๐๐๐ ไร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะใช้ดําเนินการโครงการอะไรเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ย่ืนเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมของ
อําเภอทับสะแก เพ่ือจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พยายามล่ารายช่ือชาวบ้านให้สนับสนุนการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ยังให้สัมภาษณ์
ว่าพ้ืนที่ทับสะแกเป็นหน่ึงในเป้าหมายที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยเหตุการณ์ในพ้ืนที่และเหตุผลดังที่
กล่าวมาแล้ว ชาวบ้านจึงเกรงว่าโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะเป็นแค่เพียงโครงการเร่ิมต้นอันจะ
นําไปสู่การใช้พ้ืนที่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จึงทําเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยต้องการให้ระงับการก่อสร้างบนพ้ืนที่ ๒๕๐ ไร่ ไว้ก่อน และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้านว่า ควรจะใช้พ้ืนที่ที่เหลือไปทําอะไรเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับชาวบ้านและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 

 

 ๕.๑.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิจากกรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   ๑) สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา 

    โครงการขนาดใหญ่ที่เป็นกรณีร้องเรียนของชาวบ้าน ทั้งโรงถลุงเหล็กขั้นต้น นิคม
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ท่าเรือนํ้าลึก และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ล้วนเป็นโครงการที่ถูกกําหนดขึ้นภายใต้
แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตกที่กําหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็ก
และพลังงานของประเทศและอาเซียน ทั้งน้ีโดยมีองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เป็น
ผู้สนับสนุนและทําการศึกษาเสนอผ่านสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หลังจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การผลักดันของบริษัทสหวิริยา ผ่านสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย ก็เป็นผู้ที่ร่วมกันผลักดันการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรในพ้ืนที่อําเภอ 
บางสะพาน โดยนอกจากขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือลดภาษีและต้นทุนในด้านต่าง ๆ 
แล้ว ยังขอสนับสนุนให้รัฐบาลช่วยสร้างสาธารณูปโภค ทั้งแหล่งพลังงาน แหล่งนํ้า การขยายเส้นทางการ
คมนาคม ฯลฯ 



๘๓ 

    นโยบายของรัฐดังกล่าวส่งผลให้สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้บรรจุนโยบาย
เหล็กไว้ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดมาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็น เกษตร ท่องเที่ยว และประมงชายฝั่ง ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กน้ันต้องนําเข้า
วัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ได้แก่ สินแร่เหล็ก ถ่านหิน ถ่านโค๊ก ฯลฯ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ประเทศญี่ปุ่นในนามของ JICA ที่เป็นผู้ริเริ่มกําหนดยุทธศาสตร์เหล็กในประเทศไทย ไม่ได้อนุญาตให้มี
การก่อสร้างโรงงานถลุงเหล็กต้นนํ้าเพ่ิมขึ้นใหม่ในประเทศมากว่าย่ีสิบปีแล้ว เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดมลพิษสูงและทําให้เกิดโลกร้อนสูงมาก และบริษัทนิปปอน สตีล หรือ เจเอฟสตีล ของญี่ปุ่นที่
เป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ก็แสดงความสนใจอย่างชัดเจนที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ที่จะลงทุนผลิตเหล็กต้นนํ้าในประเทศไทย 

    จากเวทีสนทนากลุ่มชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แสดงความคิดเห็นชัดเจน
ถึงประเด็นที่ถูกละเมิดสิทธิในการพัฒนาและกําหนดอนาคตของตนเองว่า “เหล็กสําคัญต่อชาติ แต่คนใน
ชาติสําคัญกว่าเหล็ก และการที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองประจวบเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็ก แท้ที่จริงแล้ว
เป็นผลกระโยชน์ต่อกลุ่มทุนเพียงกลุ่มเดียวเท่าน้ัน สิทธิในการกําหนดอนาคตแผ่นดินเกิด เป็นสิทธิที่ติด
ตัวเรามาต้ังแต่เกิด มีก่อนรัฐธรรมนูญที่พูดถึงสิทธิชุมชนเสียอีก ชาวประจวบขอยืนยันสิทธิของเราบน
แผ่นดินที่เราเกิดจนตาย คนอ่ืนจะมากําหนดอนาคตแทนเราไม่ได้ การลุกขึ้นมาทวงสิทธิของชาว
ประจวบ ยาวนานมาถึง ๑๓ ปี เปลี่ยนไป ๗ รัฐบาล และ ๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว รัฐบาลและ
ข้าราชการท่ีแวะเวียนเป็นขาจรมารับตําแหน่ง เด๋ียวก็ไปที่อ่ืนต่อแล้ว ไม่ได้อยู่ถาวร พวกเราชาวประจวบ
ถือเป็นขาประจําตัวจริง แล้วอย่างน้ีจะให้พวกขาจร มากําหนดอนาคตแทนพวกเราได้อย่างไร” และ
ชาวบ้านยังแสดงเจตจํานงและเรียกร้องอย่างชัดเจนที่จะขอมีส่วนร่วมกําหนดอนาคตของตนเองว่า 
“พวกเราอยู่ในจังหวัดประจวบกันมาหลายช่ัวอายุคน ต้ังบ้านเรือนมาต้ังแต่สมัยอยุธยา ไม่ได้อพยพ
โยกย้ายไปไหน แล้วทําไมเราจะไม่มีความชอบธรรมที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเราเอง เราขอมี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบ้านของตนเอง” 

   ๒) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 

    จากเหตุผลสําคัญที่ชาวบ้านและชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่เอาด้วยกับ
โครงการ เพราะเห็นว่าอุตสาหกรรมหนักจะเป็นตัวการสําคัญที่ทําลายอาชีพของชาวบ้านและจะส่งผล
ต่อการดํารงชีวิตและความผาสุกของครอบครัวและชุมชน อีกทั้งอุตสาหกรรมเหล็กและโรงไฟฟ้าล้วนใช้
ถ่านหินเป็นวัตถุดิบและก่อมลพิษสูงมากทั้งในอากาศและน้ํา นอกจากน้ีการเผาไหม้ถ่านหินยังก่อให้เกิด
การปนเป้ือนของสารปรอทออกสู่สิ่งแวดล้อม และในบริเวณพ้ืนที่แม่รําพึง อําเภอบางสะพาน ที่ถูก
กําหนดให้เป็นอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ก็เป็นแหล่งวางไข่ปลาทูหนาแน่น เช่นเดียวกันกับพ้ืนที่
อําเภอทับสะแกที่มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหญ่ที่สุดของเอเชีย ก็เป็นแหล่งวางไข่ปลาทูหนาแน่น



๘๔ 

เช่นกัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีร่องนํ้าลึกซึ่งเป็นที่ชอบอาศัยอยู่ของปลาทู รวมท้ังทรัพยากรสัตว์นํ้าอ่ืน ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปลาต่าง ๆ ปลาหมึก และกุ้งทําให้มีชาวประมงไม่น้อยกว่า ๔๘ หมู่บ้าน ต้ังถิ่นฐานอยู่ใกล้กับ
ชายฝั่งทะเล และอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลและประมงเป็นแหล่งประกอบอาชีพ ดังที่ 
นายปิยะ แย้มเทศ ตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พูดถึงสิทธิของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านในความมีชีวิตอยู่และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไว้ว่า “เราชาวประมง
รักในอาชีพของเรา เพราะอาชีพเป็นค่ารักษาพยาบาลยามเราเจ็บป่วย อาชีพเป็นค่าเล่าเรียนลูก อาชีพ
เป็นค่ารถ และอาชีพเป็นทุกอย่างของชีวิต ถ้าสูญเสียอาชีพ ก็สูญเสียชีวิต สูญเสียชุมชน”  ข้อกังวลหลัก
ของชาวบ้าน ก็คือ หากว่าฐานทรัพยากรทะเลและประมงที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้องเสื่อมโทรมลง ระบบ
และวิถีชีวิตของชุมชนประมงทั้งหมดก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยํ่าแย่ลงด้วย นอกจากน้ีชาวบ้านยัง
มีข้อกังวลอีกประการหน่ึงก็คือ กระบวนการผลิตของโรงงานและกระบวนการขนส่งที่เก่ียวข้องจะ
ก่อให้เกิดมลพิษในด้านต่าง ๆ ทั้ง อากาศ นํ้า ของเสีย เสียงดัง ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของชาวบ้านในชุมชนโดยรอบเช่นกัน ทั้งน้ีชาวบ้านเองก็ได้มีประสบการณ์โดยตรงจากโรงงานของบริษัท 
สหวิริยา ที่ได้ต้ังอยู่ก่อนแล้วว่าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งฝุ่นละออง ควันดํา จากปล่องโรงงาน และ
ปรากฏการณ์ฝนสีเหลือง (นํ้าฝนท่ีตกลงมาเกาะกับสิ่งของแล้วจะเป็นเม็ดสีเหลือง) การปล่อยนํ้าเสียลง
คลองแม่รําพึงทําให้ปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงในกระชังตาย แต่ประเด็นเหล่าน้ีกลับไม่ได้รับการพิจารณาจริงจัง
จากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด ทําให้ประชาชนมีความเสี่ยงภัยที่จะสูญเสียสิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพ ความมีชีวิตอยู่ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป 

   ๓) สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

    โครงการพัฒนาที่เข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในระยะแรก คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ซึ่งขณะนั้นคนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รู้แต่ว่าจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินมาสร้างสามโรง ไม่รู้เรื่องเลย
ว่าจะมีโครงการพัฒนาชุดใหญ่ตามมาทั้งท่าเรือนํ้าลึก นิคมอุตสาหกรรมเหล็ก และก็แทบจะไม่รู้เรื่อง
เก่ียวกับแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันตกเลย อีกทั้งการที่เครือบริษัทสหวิริยา ได้มีการย่ืนเอกสาร
ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือดําเนินการขอจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ชาวบ้านและชุมชนก็ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ เลย ชาวบ้านพ่ึงมารับรู้เรื่อง
ดังกล่าวหลังจากนั้น ๕ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เน่ืองจากชาวบ้านได้ข่าวว่ามีการนัดประชุมเพ่ือพูดคุย
ปรึกษาหารือเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานที่รีสอร์ทแห่งหน่ึงในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านจึงได้ย่ืนเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือขอให้มีการ
ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และจากการที่ชาวบ้านได้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน ชาวบ้านถึงได้รู้ว่าบริษัทได้มีการดําเนินโครงการดังกล่าวมาแล้วต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยบริษัทได้ย่ืนเอกสารขอจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน และได้แนบ



๘๕ 

เอกสารรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึง สมัยวิสามัญที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ว่ามีมติเห็นชอบต่อการนําพ้ืนที่ของบริษัทในเครือสหวิริยาทั้งหมดมาจัดต้ังเป็นนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึง ก็ไม่เคยช้ีแจงเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวให้ชาวบ้าน
รับทราบเลย 

    จากกรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดว่าชาวบ้านไม่ได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงาน
ราชการในเร่ืองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๕๗ ที่ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล 
ช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือดําเนินโครงการกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนและชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

   ๔) สิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

    ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงของการคัดค้านโครงการโรงถลุงเหล็กของชาวบ้าน
ก็คือ โครงการดังกล่าวจะมีการสร้างอยู่บนพ้ืนที่บางส่วนของป่าพรุแม่รําพึง ซึ่งในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบุว่าเป็นป่าพรุที่มีสภาพเสื่อมโทรม แต่แท้ที่จริงแล้วป่าพรุดังกล่าวยังมีสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ และชาวบ้านได้อาศัยในการจับปลาและตัดใบจากไปขาย การเคลื่อนไหวต่อเน่ืองมา
ในหลายปีที่ผ่านมาของชาวบ้าน ได้นําไปสู่โครงการสํารวจความหลากหลายในพื้นที่ป่าพรุของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งมีการข้ึนทะเบียนป่าพรุแม่รําพึงเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าระดับชาติ 
โดยมีเน้ือที่ประมาณ ๑,๘๗๐ ไร่ ซึ่งมีความกว้างของพรุประมาณ ๓.๑๔ กิโลเมตร ยาว ๒.๑๒ กิโลเมตร 
จัดอยู่ในประเภทพรุที่ลุ่มหลังสันทรายที่ยังคงได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล และเป็นที่ต้ังของหาดแม่รําพึง
อันเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาทูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งน้ีชาวบ้านกังวลว่าหากมีการก่อสร้างโรงงาน
แล้วนอกจากผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างบนพ้ืนที่บางส่วนของป่าพรุแม่รําพึงแล้ว ยังมีผลกระทบ
ทางอ้อมที่เกิดจากการถมที่ทั้งหมดของโรงงาน จะทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์นํ้าได้ด่ังเดิม รวมทั้งจะส่งผลต่อแหล่งวางไข่ของปลาทูของประเทศ มีผลต่อสิทธิ
ของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

   ๕) สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

    การดําเนินการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานน้ัน การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานอนุมัติ ไม่ได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดต้ังนิคม



๘๖ 

อุตสาหกรรมของประเทศไทยตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขใน
การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมไว้เพียงแต่ว่า สิ่งที่ผู้ที่จะจัดทําโครงการต้องย่ืนต่อคณะกรรมการเพ่ือขอ
อนุมัติประกอบไปด้วย เอกสารโครงการที่ระบุอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการปรับปรุงที่ดิน ระบบ
สาธารณูปโภค แผนผังการใช้ที่ดิน แผนที่โดยสังเขป การจัดการของเสีย รวมทั้งเอกสารแสดงความ
เป็นไปได้ทางการเงิน ต้ังแต่ขนาดของการลงทุน แหล่งเงินทุน แผนการตลาดและแผนการเงิน เอกสาร
แสดงขนาดที่ดินและความเป็นไปได้เรื่องที่ดินที่จะใช้ในการดําเนินการเท่าน้ัน ทั้ง ๆ ที่ชาวบ้านในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนต่อสาธารณะว่าไม่ต้องการโครงการ รวมท้ังได้มีการ
ย่ืนหนังสือถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก 
รวมทั้งจากหนังสือขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงนาม
โดย น.ส .วนิดา จิระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึงปัจจุบัน ถึงผู้ ว่าการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่าในการให้ความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึงให้
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ น้ัน ทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึง
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนมีความเห็น ทั้งน้ีตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กําหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อ
ผลกระทบอย่างรุนแรง ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน ซึ่งควรมี
การปรับเปลี่ยนแก้ไข พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อนุวัตร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก่อน 

 

 ๕.๑.๔ ข้อเสนอของคนประจวบคีรีขันธ์ 

   การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด 

   จากการจัดเวทีประชุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของโครงการร่วมกับคณะอนุกรรมการ
สิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ความก้าวหน้าในการประสานส่วนร่วมของภาคประชาชน สามารถสรุปข้อเสนอของชาวบ้านได้ดังน้ี 

   ๑) ทบทวนนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ํา ชาวประจวบคีรีขันธ์
ต้องการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทบทวนนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าของประเทศ 
เพราะว่าประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบแร่เหล็กเป็นของตัวเอง ไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีเทคโนโลยี การส่งเสริม



๘๗ 

อุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าจึงเป็นเพียงการรองรับการย้ายฐานการผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น คนประจวบคีรีขันธ์ไม่มีความรู้เรื่องเหล็ก แต่ชํานาญเรื่องสับปะรด มะพร้าว 
ประมง พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเป็นพ้ืนที่มีภัยแล้งซ้ําซากไม่เหมาะสมกับการต้ังอุตสาหกรรม
เหล็กต้นนํ้าที่มีความต้องปริมาณนํ้าใช้สูงมาก อุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้ายังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมาก 
นอกจากน้ีอุตสาหกรรมเหล็กยังมีมลพิษสูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรง การ
พัฒนาเมืองมลพิษเป็นความคิดของคนไร้วิสัยทัศน์ 

   ๒) พัฒนากรอบยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ที่ให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและเป็นธรรม รวมทั้งให้มี
การกระจายรายได้ และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และเป็น
แผนการส่งเสริมการลงทุนอย่างย่ังยืนเพ่ือสังคมมิตรไมตรี รับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไป และเป็นการพัฒนา
ที่เป็นธรรม 

   ๓) ประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดและประชาชนในการวางยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาคนให้มีส่วนร่วม การสร้างการเรียนรู้เพ่ือสร้างชีวิต 
สร้างความสมดุลทางด้านอาหารและพลังงาน เศรษฐกิจและมีเสถียรภาพของความรู้ เช่ือมโยงเศรษฐกิจ
และความม่ันคงของภูมิภาคพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการสร้างสังคมคาร์บอนตํ่า (Low 
Carbon Society) ซึ่งเป็นสังคมที่ผู้คนในสังคมหันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมต่างๆ ที่ เกิดจากการดํารงชีวิตปกติ โดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพ่ือจะได้อยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากกรอบน้ีมีการวางทิศทางการพัฒนาโดยดูศักยภาพเศรษฐกิจและ
ดูวิถีชีวิตของชุมชน กําหนดขึ้นมาเป็นแผนพัฒนาจังหวัด 

   ๔) ขยายยุทธศาสตร์จังหวัดเรื่องประมงและประมงพ้ืนบ้าน ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะประสบความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนจังหวัด โดยมีการ
พิจารณาจากศักยภาพจังหวัดและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดทํา และได้มี
ข้อสรุปว่าการพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีเรื่องอุตสาหกรรมเหล็ก รวมท้ังร่วมกันกําหนด
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดไว้ว่า “ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า สับปะรดและมะพร้าวเป็นที่หน่ึงของโลก และ
สังคมแห่งมิตรไมตรี” แต่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ยังมีชุมชนประมงพ้ืนบ้านตลอด
แนวชายฝั่งทะเล ๒๒๕ กิโลเมตร รวม ๔๘ หมู่บ้าน รวมท้ังยังเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูปลาที่คนไทยกิน
มากที่สุด ( ร้อยละ ๗๑ เป็นปลาทูจากฝั่งอ่าวไทย ) มีผลผลิตประมงเพื่อบริโภคทั้งภายในประเทศและ
การส่งออก ปัจจุบันรายได้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประมงพาณิชย์ประมาณ ๗๗๐ ล้านบาทต่อปี 
และประมงพ้ืนบ้านประมาณ ๗๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งชาวบ้านคาดว่ารายได้จากชุมชนประมงขนาดเล็ก



๘๘ 

น่าจะสูงมากกว่าน้ี จึงเสนอให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจชุมชนประมงชายฝั่งทั้ง 
๔๘ หมู่บ้าน รวมทั้งเศรษฐกิจของชาวประมงจากจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มาหากินจับสัตว์ทะเลในน่านนํ้าพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   ๕) ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มขอ งภ าคป ร ะช าชน ในก า ร จั ด ก า ร แล ะ ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ การทํางานของหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่กับภาคประชาชน ต้องช่วยกันพัฒนาบน
หลักการสิทธิชุมชน และการบริหารการจัดการสังคมท่ีโอนภารกิจและถ่ายเทกระจายอํานาจลงสู่ชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะในเร่ืองของประมงพ้ืนบ้านและการดูแลรักษาชายฝั่งทะเล ทั้งในการจัดทําข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและอาสาสมัครประมงที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการจับกุมความผิดในเรื่องการทํา
ประมง ฯลฯ และการพัฒนาพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอําเภอทับสะแกที่ต้องให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้พ้ืนที่ 

   สรุปได้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศและภูมิศาสตร์เก่ียวข้องกับ
ภาคการเกษตรและประมง ในปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการพัฒนาของหลายหน่วยงาน ทั้ง
หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ ส่วนกลางและภาคเอกชน ซึ่งต้องทําให้เกิดการพัฒนาเชิงนโยบายของจังหวัดอันจะ
นําไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยที่แผนและนโยบายหลักของการพัฒนานั้นให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
การที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ 
คือ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานส่วนกลางระดับท้องถิ่นน้ัน ต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระดับภาคและระดับท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในการนําร่องเร่ืองการประสาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่ในการจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัดที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ ที่
เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่เป็นความชอบธรรมตามกฎหมาย อํานาจทางการเมืองหรือสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะมาบอกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเป็นโครงการใดก็ตามท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง 

 

๕.๒ กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๕.๒.๑ นครศรีธรรมราช ศนูย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน 

   ภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ถูกกําหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน โดยเป็นส่วน
เช่ือมโยงฝั่งอ่าวไทยของสะพานเศรษฐกิจยุทธศาสตร์พลังงาน (Strategic Energy Land Bridge, SELB) 
ที่มีพ้ืนที่อําเภอทับละมุ จังหวัดพังงาเป็นประตูออกสู่อันดามัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
เส้นทางสะพานเศรษฐกิจไปเป็นแนวสงขลา-สตูลแล้ว แต่นโยบายทั้งของภาครัฐและเอกชนที่จะผลักดัน



๘๙ 

ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเติบโตไปในทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักก็ยังคงดํารงอยู่อย่างชัดเจน 
ทั้งน้ีเห็นได้จากแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๓ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ให้ดําเนินการการขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากภาค
ตะวันออกไปที่แห่งใหม่ คือ เซาเทิร์นซีบอร์ด โดยมีอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย ทั้งน้ีจะเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพ่ือรอให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะ
การให้มีศูนย์กลางนํ้ามันเป็นแกนนําการพัฒนาเสร็จก่อน พร้อม ๆ กันน้ัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยก็ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลต้ิง แอนด์ แมแนจเมนท์ จํากัด ศึกษาความเหมาะสมการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ แล้วเสร็จต้ังแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมาะสมที่จะเป็นพ้ืนที่ทางเลือกใหม่
ของฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน และอุตสาหกรรมหนักอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๗๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๖๒๐) แบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาเตรียมการก่อสร้าง 
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐) และช่วงการพัฒนาโครงการและเปิดให้ดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๖๙๐) 

   สําหรับพ้ืนที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลังงาน และท่าเรืออุตสาหกรรม ได้เสนอไว้ ๒ ทางเลือก ได้แก่ บริเวณบ้านคอเขา ตําบลทุ่งปรัง อําเภอ
สิชล พ้ืนที่ ๑๑,๕๐๐ไร่ และบริเวณบ้านคลองดินถึงบ้านปากนํ้าปากดวด ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา 
พ้ืนที่ ๑๒,๖๐๐ ไร่ ส่วนประเภทของอุตสาหกรรมที่จะต้ังในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงกลั่นนํ้ามัน Condensate 
Splitter อุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ (Gas Separation Plant) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
ปาล์มนํ้ามัน และไบโอดีเซล อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป อุตสาหกรรมแปรรูปยิบซั่ม และกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ได้แก่ อุตสาหกรรมนํ้ามันเคร่ืองและจารบี 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์
พลาสติก ส่วนพ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทางการเกษตรท่ีเน้นการใช้
ทรัพยากรในพ้ืนที่และพึ่งพาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นปลาย และอ่ืน ๆ อาทิ สินค้าแปรรูปเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ช้ินส่วนและ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป คือ ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน พ้ืนที่ ๑,๖๐๐ ไร่ (รูปภาพที่ ๑๔ ) 
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รูปภาพที่ ๑๔ พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: บริษัท ทมี คอนซลัต้ิง แอนด์ แมแนจเมนท์ จํากัด (๒๕๕๑) 

 

   หลังจากน้ัน บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยการมอบหมาย
ของกระทรวงพลังงานได้ว่าจ้างให้ บริษัท Phoenix Petroleum (๒๕๕๓) ทําการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาภาคใต้โดยใช้ผลิตผลในพ้ืนที่เสริมสร้างอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นตัวนําร่อง 
ผลการศึกษาระบุถึงแนวทางการพัฒนาภาคใต้โดยอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองผนวก
กับการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๕ ว่า ประเทศไทยควรจะมีโครงการก่อสร้าง
โรงกลั่นนํ้ามัน SSB (Southern Seaboard Refinery) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยกําลังการผลิต 
๙๕๐,๐๐๐ บาร์เรลต่อวัน ในพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ บริเวณอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีแผนจะเร่ิมเปิดดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหัวหอกสําคัญในการพัฒนาทั้งภาคใต้และ
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าน้ํามันและปิโตรเคมี (Oil & petrochemicals hub) อันจะส่งผล
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ อีกมาก รวมทั้งจะทําให้มีความต้องการใช้สะพาน
เศรษฐกิจซึ่งจะเป็นเส้นทางการขนส่งนํ้ามันโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งในรายงานการศึกษา
ฉบับน้ีได้พิจารณาการนําเข้านํ้ามันดิบจากตะวันออกกลางมายังท่ารับนํ้ามันดิบฝั่งอันดามัน (ท่าเรือนํ้าลึก
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ปากบารา) แล้วส่งผ่านนํ้ามันผ่านทางท่อที่เช่ือมต่อมายังฝั่งอ่าวไทย (ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๒) แล้วจึง
นําส่งต่อไปยังโรงกล่ันนํ้ามัน SSB ทั้งน้ีในการศึกษาได้ประมาณความต้องการใช้สาธารณูปโภคเสนอว่า 
ควรจะสร้างโรงไฟฟ้าขนาด ๑,๔๐๐ เมกะวัตต์ และควรสร้างระบบท่อส่งนํ้าจากเขื่อนรัชประภา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี มายังพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยะทางประมาณ ๑๓๐-๑๖๐ กิโลเมตร (รูปภาพที่ ๑๕) 
ทั้งน้ียังมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ ถนน ทางรถไฟ และชลประทาน ประมาณเงินลงทุนของ
ภาครัฐในการพัฒนาสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในการพัฒนาภาคใต้ รวมประมาณ 
๙๘๐-๑,๑๔๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินหรือซื้อที่ดินเพ่ือการพัฒนา 
และค่าใช้จ่ายสําหรับระบบโทรคมนาคม  

 

 
รูปภาพที่ ๑๕ การผันนํ้าดิบจากแม่นํ้าพุมดวงจนถึงที่ต้ังโครงการ 
ที่มา : บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง แอนด์ แมแนจเมนท์ จํากัด (๒๕๕๑) 
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 ๕.๒.๒ สถานการณ์กรณีร้องเรียนและโครงการพฒันาภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   กรณีร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนา
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการร้องเรียนทั้งชุดโครงการ โดยสรุปรายละเอียดของ
แต่ละโครงการได้ดังน้ี 

   ๑) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อําเภอท่าศาลา และอําเภอหัวไทร 

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๒ โรง 
กําลังผลิตโรงละ ๘๐๐ เมกะวัตต์ ในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอําเภอหัวไทรและอําเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการวางแผนที่จะนําเข้าถ่านหินบิทูมินัสจากประเทศอินโดนีเซียหรือ
ออสเตรเลีย จึงต้องเลือกสถานที่ก่อสร้างโครงการเป็นชายฝั่งทะเลนํ้าลึกเพ่ือรองรับการขนส่งทางเรือ 
ปัจจุบันการดําเนินโครงการทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับ
ประชาชน การจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้นําชุมชน หน่วยงานและข้าราชการในท้องถิ่น รวมท้ังการ
สนับสนุนงบประมาณไปยังกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น สาเหตุที่ชาวบ้านคัดค้านไม่เห็นด้วยกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน เน่ืองจากเกรงว่าจะมีผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเหมือนกับที่
โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะจังหวัดลําปาง และมีผลกระทบต่อแหล่งประมงในพ้ืนที่อ่าวท่าศาลา รวมท้ัง
ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพียง ๓๒๐ เมกะวัตต์ ซึ่งก็มีโรงไฟฟ้า 
ขนอมด้วยกําลังการผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ที่เพียงพอสําหรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาจากภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ ก็คิดเป็นเพียง
ร้อยละ ๘ ของทั้งประเทศ ประกอบกับการพิจารณาสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละภาคส่วน ก็พบว่า
ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึงร้อยละ ๔๕ ในขณะที่ภาคธุรกิจมีการใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๒๕ ส่วน
ประชาชนและที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๒๑ และภาคเกษตรร้อยละ ๙ ดังน้ันภาคใต้และภาคประชาชน
ทั้งประเทศจึงใช้ไฟฟ้าน้อยมาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรม การที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เพ่ิมทั้งในพ้ืนที่อําเภอท่าศาลาและอําเภอหัวไทร ถึง ๑,๖๐๐ เมกะวัตต์ จึงมีความเป็นไปได้ว่ามี
วัตถปุระสงค์เพ่ือที่จะเป็นพลังงานรองรับให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของภาคใต้ 

    สําหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าถ่านหินท่าศาลา กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายการก่อสร้าง
ในหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตําบลท่าขึ้น อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่
การเกษตร การประมง และชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชน ที่ผ่านมาชาวบ้านหลากหลายกลุ่มและสาขา
อาชีพได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา โดยรวมตัวจากกลุ่มเล็ก ๆ จากบ้านตะเคียนดํา 
ตําบลท่าขึ้น ก่อนจะเป็นการรวมระดับอําเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือและแนวร่วมกับ
ทุกฝ่าย อันที่จะร่วมปกป้องผืนแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานในอนาคต โดยมีจุดยืนของ
เครือข่ายรักษ์บ้านเกิด คือ ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเครือข่ายได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้า
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ถ่านหินมาโดยตลอด ต้ังแต่การติดตามและเรียนรู้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรม
แสดงพลังในรูปแบบต่าง ๆ จนกระทั่งนําไปสู่เวทีรวมพลคนไม่เอาถ่านหิน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้มีการ
ร่วมลงนามสัญญาประชาชนระหว่างผู้นําท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอท่าศาลา เพ่ือร่วมแสดงจุดยืนว่าจะไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมถึง
เรียกร้องให้มีการย้ายศูนย์ประสานงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ในพ้ืนที่ท่าศาลาออกไป แรงต้านดังกล่าวทําให้การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
พ้ืนที่อําเภอท่าศาลายุติลง และเปลี่ยนเป้าหมายไปดําเนินการโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นที่อําเภอหัวไทรอีก ๑ โรง 

    ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวไทร กําหนดพ้ืนที่เหมาะสมในการก่อสร้าง
โครงการ ๒ พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่หมู่ที่ ๖ ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จํานวน ๒,๓๐๐ ไร่ และพ้ืนที่
ระหว่างหมู่ที่ ๖ ตําบลหน้าสตน และหมู่ที่ ๗ ตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เน้ือที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) โดย บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด เพ่ือที่จะ
นําไปจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ในขั้นต่อไป แต่ผลจากการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อกันยายน ๒๕๕๖ ชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้านจนกระทั่งเวที
ดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ และได้มีการทําสัญญาลงนามร่วมกันระหว่างตัวแทนชาวบ้าน 
ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษา และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตําบลหน้าสตน 
ว่าจะยกเลิกโครงการ 

   ๒) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

    สําหรับพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่ึงในห้าพ้ืนที่ของประเทศท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นทางเลือกของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีความ
พยายามในการผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่ก็ไม่เคยมีการบรรจุไว้ใน
แนวทางการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้มีการ
รวบรัดจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผนพีดีพี ๒๐๐๗ เป็นครั้งแรก จึงได้มีการ
กําหนดแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กําลังผลิตขนาด ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ จํานวน ๒ โรง รวม 
๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ แต่ต่อมาในแผนพีดีพี ๒๐๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมกําลังการ
ผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็น ๕,๐๐๐ เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าจํานวน ๕ โรง ขนาดกําลังการผลิตโรงละ 
๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ 

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการศึกษาสํารวจสถานที่
เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จํานวน ๑๔ พ้ืนที่ทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าพ้ืนที่เหมาะสมต่อการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในภาคใต้ถึง ๑๒ พ้ืนที่ จนขณะน้ีสํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
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นิวเคลียร์ (สพน.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการสํารวจศึกษาได้สรุปพ้ืนที่เหมาะสมเป็นทางเลือกไว้ ๕ พ้ืนที่ 
ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ แห่ง 
สําหรับพ้ืนที่นครศรีธรรมราชที่ถูกระบุว่ามีการเลือกไว้ ๑ พ้ืนที่ โดยไม่ทราบว่าเป็นพ้ืนที่ใดน้ัน จาก
ขั้นตอนการลงสํารวจพ้ืนที่ก่อนน้ีพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ทําการสํารวจใน ๓ อําเภอ รวม ๕ พ้ืนที่ ได้แก่ 
อําเภอขนอม ๔ พ้ืนที่ คือ ตําบลท้องชิง ตําบลท้องเนียน ตําบลท้องน้อย และตําบลอ่าวเตล็ด ทั้งที่
อําเภอสิชลอีก ๑ พ้ืนที่ คือ ตําบลทุ่งใส แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิม่า ประเทศ
ญี่ปุ่นเกิดอุบัติเหตุ ทําให้โครงการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทยชะลอการดําเนินการ
โครงการออกไป 

   ๓) นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและท่าเรืออุตสาหกรรม 

    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด ศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ แล้วเสร็จเมื่อธันวาคม ๒๕๕๑ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ใน ๒ พ้ืนที่ คือ (๑) นิคม
อุตสาหกรรมสิชล ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล ประกอบด้วยพ้ืนที่โรงกลั่นน้ํามันและคลังนํ้ามัน ๓,๙๐๐ ไร่ 
พ้ืนที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ๖,๐๐๐ ไร่ (๒) นิคมอุตสาหกรรมท่าศาลา ตําบล
กลาย อําเภอท่าศาลา ซึ่งกระทรวงพลังงานระบุว่า จะเร่งดําเนินการก่อสร้างโรงกลั่นนํ้ามันเพ่ือรองรับ
นํ้ามันที่มาจากการขนส่งระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันตกจากบริเวณพ้ืนที่ปากบารา จังหวัดสตูล และพื้นที่
ทับละมุ จังหวัดพังงา มายังโรงกลั่นนํ้ามันที่อําเภอท่าศาลา โดยขนส่งทางท่อ รถไฟ และรถบรรทุก 

    นอกจากน้ีในรายงานการศึกษายังได้พิจารณาถึงพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการสร้าง
ท่าเรือนํ้าลึกเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรม จากการพิจารณาปัจจัยในการคัดเลือกพ้ืนที่ ๙ ประการ คือ 
๑) ความลึกของท้องทะเล ๒) ลักษณะคลื่น และลม ๓) การพัดพาตะกอน และการตกตะกอนในร่องนํ้า 
๔) การใช้ที่ดิน ๕) สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ๖) พ้ืนที่หลังท่าเรือ ๗) โครงข่ายคมนาคมที่เช่ือมโยงกับท่าเรือ 
๘) สาธารณูปโภคท่ีรองรับท่าเรือ ๙) ระยะทางจากพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม ผลการศึกษา
สรุปพ้ืนที่เป็นไปได้ในการสร้างท่าเรือและพ้ืนที่ประกอบอุตสาหกรรมไว้ คือ โครงการก่อสร้างท่าเรือ
อุตสาหกรรมอําเภอสิชล ซึ่งกําหนดพ้ืนที่เหมาะสมจะสร้าง คือ บ้านคอเขา ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล 
โดยจะสร้างตามแบบที่ได้เคยมีการดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ไว้ในโครงการ Feasibility Study on 
the Southern Seaboard Port and Industrial Complexes Development Project โดย 
Moffatt and Nichol Int et. al. (๑๙๙๘) ซึ่งได้เคยศึกษาไว้ในพ้ืนที่ตําบลทุ่งไส อําเภอสิชล และได้
เสนอทางเลือก ๒ รูปแบบคือ 
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    รูปแบบที่ ๑ เป็นการพัฒนาท่าเรืออย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยท่าเรือนํ้ามัน
และท่าเรือเอนกประสงค์ รวม ๕ ท่า ได้แก่ ท่าเรือนํ้ามัน เพ่ือรองรับเรือขนาด ๓๐,๐๐๐–๖๐,๐๐๐ DWT 
จํานวน ๒ ท่า และรองรับเรือขนาด ๖,๐๐๐ DWT จํานวน ๑ ท่า ท่าเรือเอนกประสงค์ ขนาดหน้าท่ายาว 
๒๐๐ เมตร เพ่ือรองรับสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ จํานวน ๑ ท่า และรองรับสินค้าเทกอง จํานวน ๑ ท่า 

    รูปแบบที่ ๒ เป็นการพัฒนาท่าเรือรองรับเฉพาะสินค้าเหลว โดยมีท่าเรือรองรับ
เรือขนาด ๓๐,๐๐๐–๖๐,๐๐๐ DWT จํานวน ๒ ท่า และขนาด ๖,๐๐๐ DWT จํานวน ๑ ท่า 

    ปัจจุบันนอกจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังไม่มีการ
ดําเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือดังกล่าว 

   ๔) โครงการก่อสร้างระบบท่อพลังงาน 

    โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกันคือการสร้างระบบท่อส่งก๊าซและนํ้ามันมายังบริเวณท่ีจะ
สร้างนิคมอุตสาหกรรมในอําเภอสิชลและอําเภอท่าศาลา ปัจจุบันไทยมีระบบท่อส่งก๊าซทั้งบนบกและใน
ทะเลที่วางท่อไปข้ึนฝั่งที่ระยองและสงขลาอยู่แล้ว รวมระยะทาง ๒,๖๕๐ กิโลเมตร และจะมีการสร้าง
ระบบท่อก๊าซเพ่ิม เพ่ือนําก๊าซมาขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวางท่อนํ้ามันจะเช่ือมต่อ
จากทุ่นลอยกลางทะเลผ่านใต้ผิวนํ้ามายังอําเภอสิชลระยะทาง ๓๗.๕ กิโลเมตร และมายังอําเภอท่าศาลา
ระยะทาง ๔๒.๕ กิโลเมตร และจะสร้างท่อส่งก๊าซและน้ํามันทางบกเช่ือมไปยังถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดสาย
กระบ่ี-ขนอมอีกด้วย 

    นอกจากน้ีกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สํานักงานโยบายและแผนพลังงาน 
(สนผ.) จัดทําโครงการศึกษาสร้างท่อส่งนํ้ามันจากฝั่งทะเลอันดามันข้ามมาฝั่งอ่าวไทย (Energy Bridge) 
เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งนํ้ามันใหม่ในภูมิภาคอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์พลังงาน ๒๐ ปี ของประเทศ 
โดยได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ไว้ ๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) ท่อส่งนํ้ามันจากจังหวัดทวายของพม่าผ่าน
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แล้วลงทะเลอ่าวไทยไปยังพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ความยาว
ท่อระยะรวม ๕๐๐ กิโลเมตร (๒) ท่อส่งนํ้ามันจากเขาหลัก จังหวัดพังงา สู่ อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระยะทางรวม ๒๕๐ กิโลเมตร (๓) ท่อส่งนํ้ามันจากปากบารา จังหวัดสตูล ถึงจังหวัด
สงขลา ระยะรวม ๓๐๐ กิโลเมตร ซึ่งการสร้างท่อนํ้ามันดังกล่าวมีความจําเป็นต้องสร้างคลังเก็บนํ้ามัน
ปลายท่อทั้ง ๒ ด้าน โดยเบ้ืองต้นคาดว่าคลังนํ้ามันจะรองรับนํ้ามันได้ ๘-๑๐ ล้านบาร์เรลต่อวัน ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบการลงทุน 

   ๕) โครงการอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ํา 

    การพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าก็เป็นโครงการส่วนหน่ึงที่ได้ถูกระบุไว้
ในแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ได้มีการศึกษาไว้ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ได้แก่ บริษัท นิปปอนสตีล และ
บริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุ่น บริษัท บาว  สตีล ประเทศจีน และบริษัท อาร์ซีลอร์ 
ประเทศฝร่ังเศส ได้แสดงความสนใจต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่จะมาลงทุนโรงถลุงเหล็ก
ขั้นต้นในประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ก่อต้ังอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งบ้านบางปอ อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นหน่ึงในพ้ืนที่มีความเหมาะสม ทั้งน้ีอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าต้องใช้พ้ืนที่ประมาณ 
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ไร่ นอกจากน้ีภาคใต้ยังมีพ้ืนที่เหมาะสมอ่ืน ได้แก่ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่ง
เป็นเขตติดต่อกับพ้ืนที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ๖) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

    ในอ่าวไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

    โครงการน้ีเป็นการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในอ่าวไทยของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ซึ่งจะบริหารงานในนามของบริษัท 
เอ็นเอสที ซับพลายเบส จํากัด ต้ังอยู่ที่ปากนํ้าคลองกลาย บ้านบางสาร ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา 
ก่อนหน้าน้ีการศึกษาดําเนินการโดยบริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึ่งได้ออกแบบเป็นท่าเรือทึบติด
กับพ้ืนที่หาด และมีแนวกันคลื่นทึบวางขวางเหนือใต้  ทําให้ชาวบ้านคัดค้านอย่างหนัก ต่อมาบริษัท 
เชฟรอนฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อีอาร์เอ็มสยาม จํากัด และบริษัท ยูเออี จํากัด ทําการศึกษาใหม่ โดยระบุ
พ้ืนที่ที่อยู่บนบกทั้งหมดประมาณ ๓๙๐ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่อาคารสํานักงานคลังเก็บวัสดุอุปกรณ์ ลานกอง
วัสดุ คลังเก็บเคมีภัณฑ์ใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม อาคารซ่อมบํารุง พ้ืนที่จัดเก็บขยะและวัสดุที่ใช้แล้ว
ช่ัวคราว ลานจอดรถ ถังเก็บนํ้าประปา บ่อกักเก็บนํ้าดิบจํานวน ๑๐๕ ไร่ ถนนและพ้ืนที่กันชนสองข้าง
ทาง ๓๖ ไร่ และพ้ืนที่สี เขียวกันชน ๒๔๙ ไร่ ส่วนที่อยู่ในทะเลจะมีรูปร่างเป็นรูปตัวแอล (L) 
ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาด ๓๓๐ x ๓๓ เมตร สามารถจอดเรือได้พร้อมกัน ๔ ลํา มีสะพานจากท่า
เทียบเรือเช่ือมกับบนฝั่งยาวออกไปในทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตร เสาสะพานห่างกัน ๑๒ เมตร ความสูง
จากระดับนํ้าทะเลสูงสุด ๕ เมตร นอกจากน้ีในทะเลยังมีการสร้างกําแพงกันคลื่น และทําร่องนํ้า
ทางเข้าออกท่าเทียบเรือและแอ่งกลับเรือลึก ๘.๕ เมตรจากระดับทะเลปานกลาง 

    พ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ใกล้ปากแม่นํ้ากลาย เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านทั่วไปใช้
ทํามาหากิน การก่อสร้างในบริเวณน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีการ
ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ก็เป็นที่วิจารณ์ถึงความโปร่งใส เพราะชาวบ้านทั่วไปไม่ทราบข้อมูล ทั้งยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะให้สินจ้างรางวัลแบ่งแยกชาวบ้าน จนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าแสดง
ความเห็นคัดค้าน แม้การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ไปจัดนอกพ้ืนที่ตําบล ในขณะท่ี
บริษัทผู้ศึกษาคาดว่าจะนําเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสํานักงานนโยบายและ
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แผนสิ่งแวดล้อมได้ภายในปี ๒๕๕๓ จากน้ันคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
แล้วเสร็จพร้อมดําเนินการประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่พบว่าบริษัทได้เข้าไปดําเนินการในพ้ืนที่น้ันก่อน
หน้านานแล้ว เช่น การเช่าที่ดิน การปรับพ้ืนที่ เป็นต้น 

    เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดการประชุมตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบข้อบกพร่องในรายงาน
หลายประเด็นสําคัญ ได้แก่ ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาที่กําหนดไว้เพียงแค่ ๕ กิโลเมตร ซึ่งไม่ครอบคลุมผู้ที่
ได้รับผลกระทบของโครงการ ทําให้การศึกษาผลกระทบมีความคลาดเคลื่อน ทั้งน้ีในรายงานดังกล่าว 
ระบุว่ามีชาวประมงที่ได้รับผลกระทบเพียง ๙ ลํา ทั้งที่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีชาวประมงมาใช้จับสัตว์
นํ้าประกอบอาชีพประมาณ ๒,๐๐๐ ลํา นอกจากน้ีอ่าวดังกล่าวยังอุดมสมบูรณ์ด้วยภูมินิเวศเฉพาะถิ่น 
ประกอบไปด้วยดอนปากแม่นํ้าจํานวนมากที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นํ้าในทะเล ฯลฯ จนกระทั่งเมื่อ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ บริษัท เชฟรอน ฯ ก็ได้ประกาศยุติการดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือ ด้วย
เหตุผลจากความล่าช้าเป็นเวลา ๕ ปี ของโครงการที่ผ่านมา ทําให้จะต้องใช้เงินในการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น
และจะไม่ทันกาลกับความต้องการใช้งานของบริษัท 

    ปัจจุบันรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของโครงการได้
ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผู้ ชํานาญการ  (คชก . )  สํา นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และ ได้นํารายงานส่งต่อให้
คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เป็นผู้ให้ความเห็นในลําดับต่อไป แต่
เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๖ บริษัท เชฟรอน ฯ ได้มีหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอให้แจ้งไปยังคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ยุติ
กระบวนการในการพิจารณารายงานฉบับดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการเพ่ือคืนพ้ืนที่โครงการฯ ที่เคยได้ทําการเช่าซื้อไว้ในช่วงของการศึกษาโครงการฯ ให้แก่เจ้าของ
ที่ดินอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของบริษัทฯ ในการยุติโครงการฯ อย่างแท้จริง 

   ๗) การสํารวจ ขุดเจาะ และผลิต ปิโตรเลียม 

    การสํารวจขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบริษัทที่
ได้รับการสัมปทานทั้งหมด ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท เชฟรอนแห่งประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด 
บริษัท เพิร์ลออย (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท นิวคอสตอล(ประเทศไทย) จํากัด 

    บริษัท เชฟรอนแห่งประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตนํ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติสัญชาติอเมริกาที่มีสัมปทานนํ้ามันอยู่ทั่วโลก ก่อนน้ีไม่ได้ลงทุนในไทยจนเม่ือปี ๒๕๔๘ 
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ที่บริษัท เชฟรอน ฯ ได้ควบรวมบริษัทยูโนแคลซึ่งมีสัมปทานขุดเจาะนํ้ามันอยู่ในไทยก่อนแล้ว สําหรับ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด มีผู้ร่วมทุนทั้งหมด ๔ ราย คือ บริษัท มิตซุยออยล์ 
เอ็กซโปลเรช่ัน จํากัด บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัดและบริษัท พลังโสภณ สอง จํากัด 

    ปัจจุบันบริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานและ
ผู้ดําเนินงานขอสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยในหมายเลข G๖/๕๐ และ G๗/๕๐ ทําให้มีแปลง
สัมปทานครอบคุลมพ้ืนที่ทั้งสิ้นกว่า ๓๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีแท่นเจาะนํ้ามันอยู่แล้ว ๑๕๐ แท่น โดย
ปริมาณการผลิตในปัจจุบันมาจากพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม ๒๐ แห่ง คือ เอราวัณ บรรพต สตูล ปลาทอง 
กะพง ปลาแดง ฟูนาน โกมินทร์ จักรวาล สุราษฎร์ ปลาหมึก ตราด ยะลา ไพลิน ไพลินเหนือ ทานตะวัน 
เบญจมาศ มะลิวัลย์ จามจุรี และราชพฤกษ์ นอกจากน้ี บริษัท เชฟรอนฯ ยังถือหุ้นร้อยละ ๑๖ ในแหล่ง
อาทิตย์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ผลิตนวมินทร์ด้วย 

    กลุ่มบริษัท เพิร์ลออย ในประเทศไทย มีบริษัทในกลุ่มรวม ๕ บริษัทคือ บริษัท 
เพิร์ลออย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เพิร์ลออย (อมตะ) จํากัด บริษัท เพิร์ลออย ออฟซอร์ จํากัด 
บริษัท เพิร์ลออย (อ่าวไทย) จํากัด และบริษัท เพิร์ลออย บางกอก จํากัด กลุ่มบริษัทน้ีได้รับสัมปทาน
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ๘ แห่ง  โดยมีโครงการขุดเจาะสํารวจปิโตรเลียมในพ้ืนที่แปลง
สัมปทานที่มีหลุมเจาะที่เก่ียวข้องโดยตรงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ แปลง G๖/๔๘ G๑๐/๔๘และ 
G๑๑/๔๘ ซึ่งได้รับสัมปทานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙- ๒๕๕๐ กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อีอาร์เอ็มสยาม 
จํากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา โดยมีกิจกรรมคือการสํารวจพ้ืนท้องทะเล การติดต้ังแท่นเจาะและอุปกรณ์ 
การขุดเจาะ และการละหลุม ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแปลงสํารวจ G๒/๔๘ G๓/๔๘ และG๔/๔๘ อีกด้วย 

    บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้รับสัมปทาน สํารวจปิโตรเลียมใน
แปลงสัมปทาน หมายเลข G๕/๔๓ และ G๕/๕๐ แปลงสํารวจดังกล่าวอยู่นอกชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพ้ืนที่สํารวจประมาณ ๕,๔๓๕ ตารางกิโลเมตร บริษัทได้
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท โปรเอ็นเทคโนโลยี จํากัด ทําการสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหว
สะเทือนแบบสองมิติ ทั้งน้ีขอบแปลงของการสํารวจด้านในต้ังอยู่ห่างจากตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากตําบลท้องเนียน อําเภอขนอม ๓๔.๖ กิโลเมตร ห่างจาก
ตําบลสิชล อําเภอสิชล ๒๙ กิโลเมตร ห่างจากตําบลท่าขึ้น อําเภอท่าศาลา ๒๘ กิโลเมตร ห่างจากตําบล
แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง ๑๔.๑ กิโลเมตร 

    โครงการขุดเจาะนํ้ามันที่กล่าวมาข้างต้นได้เข้ามาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและ
จัดทําการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือต้ังฐานปฏิบัติการขุดเจาะพ้ืนที่ 
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   ๘) โครงการเขื่อนและอ่างเก็บน้ํา 

    โครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดหานํ้าเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราชน้ัน ประกอบไปด้วย ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองกลาย คลองท่าทน 
และลาไม ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง ๓ โครงการได้มีการชะลอโครงการออกไป สามารถสรุปแต่ละโครงการได้ดังน้ี 

    (๑) เขื่อนคลองกลาย 

     คลองกลายเป็นสายนํ้าที่ เกิดจากสันเย็นซึ่งเป็นสันปันนํ้าของเทือกเขา
นครศรีธรรมราชก้ันแบ่งระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลลงอ่าวไทยที่อําเภอ
ท่าศาลา ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตลอดลํานํ้า โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองกลายเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ชาวบ้านเริ่ม
ทราบข่าวว่าทางราชการกําหนดที่จะสร้างเข่ือน ซึ่งขณะน้ันรัฐบาลกําลังเริ่มผลักดันโครงการพัฒนา
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ต่อมามีตัวแทนของกรมชลประทานได้ขอเข้าไปสํารวจพ้ืนที่ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ 
จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๔๓ ชาวบ้านก็เริ่มคัดค้านเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการการไม่โปร่งใสและจะ
ก่อให้เกิดปัญหา โครงการเขื่อนคลองกลายท่ีเรียกว่า“อ่างเก็บนํ้าคลองกลาย”น้ัน ประกอบด้วยโครงการ
ย่อย ๆ หลายโครงการ คือ 

     โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองกลายอยู่ที่หมู่ ๖ บ้านปากลง ตําบลกรุงชิง อําเภอ
นบพิตํา เป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งโซน ตัวเขื่อนหลัก สูง ๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และเขื่อนช่องเขาตํ่า
สูง ๔๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ระดับกักเก็บนํ้าสูงสูด ๑๖๘.๕๐ เมตรจากระดับนํ้าทะเล พ้ืนที่อ่างที่จะถูก
นํ้าท่วม ๑,๘๗๕ ไร่ ความจุอ่างสูงสุด ๖๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

     ฝายทดน้ําคลองกลายอยู่ที่บ้านนาเหรง ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา เป็น
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง ๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พ้ืนที่นํ้าท่วมหน้าฝาย ๓๐๐ ไร่ เส้นทางวาง
แนวท่อเดิมได้กําหนดเส้นทางเดินฝังใต้ดินเขตทางสายสระแก้ว-ชุมโลง และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ 
ท่าศาลา-สิชล จนถึงบ่อพักนํ้าที่ ตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล ต่อมามีการปรับเส้นทางใหม่เป็นการวางแนวท่อ
ในเขตทางของคลองชลประทาน เริ่มจากกิโลเมตรที่ ๔+๕๐๐ และแยกซ้ายไปตามถนนหมายเลข ๔๐๑ 

     สถานีสูบนํ้าคลองกลาย ต้ังอยู่ที่ปากคลองส่งนํ้าที่บริเวณจุดเริ่มต้นของแนวท่อ
ส่งนําดิบความจุ ๔๐ ลูกบาศก์เมตร. บ่อพักนํ้า ๕ ไร่ มีคลองชลประทานเป็นคลองคอนกรีต ๑๓ สาย คือ 
สายใหญ่ ๑ สาย คลองซอย ๗ สาย คลองแยกซอย ๕ สาย 

     ฝายยางบ้านนากุนต้ังอยู่ที่ฝั่งซ้ายของคลองกลาย บ้านนากุน บ้านตลิ่งชัน ไป
จรดทางหลวงสาย ๔๐๑ มีพ้ืนที่ชลประทาน ๙,๔๔๕ ไร่ ระดับกักเก็บ ๗ เมตรจากระดับนํ้าทะเล ความ
ยาว ๑๕๐ เมตร สถานีสูบนํ้า ๑ แห่ง มีท่อส่งนํ้าสายใหญ่ ๑ สาย สายซอย ๑๙ สาย 
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     ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนคลองกลาย นอกจากต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วยังกระทบกับชุมชนจํานวนมาก คือ 

     ชุมชนในอ่างเข่ือน หากมีการสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองกลายจะทําให้นํ้าท่วมพ้ืนที่
บ้านปากลง หมู่ที่ ๖ ตําบลกรุงชิง รวมถึงชุมชนอ่ืน ๆ ที่จะต้องมีการถูกอพยพออกจากพ้ืนที่ ได้แก่ 
ชุมชนท้ายอ่างเก็บนํ้าคลองกลายเร่ิมต้ังแต่ บ้านปากลง บ้านสวนปราง บ้านห้วยพาน บ้านพิตํา บ้านนบ 
บ้านเขาเหล็ก บ้านหัวโคก บ้านโรงเหล็ก บ้านสวนกลาง บ้านในทอน บ้านนาเหรง และบ้านพังหรัน 
รวมถึงชุมชนหน้าฝายทดนํ้าคลองกลายเริ่มต้ังแต่ บ้านนํ้าตก บ้านทอนผักกูด บ้านชุมโลง บ้านอินทนิน 
บ้านนากุน บ้านสระแก้ว บ้านกลาย และบ้านศาลาสามหลัง 

     ที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวมตัวกันคัดค้านการสร้างเขื่อนมาตลอด จนรัฐบาลได้
ประกาศยกเลิกการสร้างเข่ือนคลองกลายเมื่อปี ๒๕๕๑ 

    (๒) โครงการก่อสร้างอ่างท่าทน 

     รายงานศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ๒๕๕๑ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่าต้องจัดหา
แหล่งนํ้าเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรม โดยระบุการจัดทําอ่างเก็บนํ้าคลองท่าทน บ้านเผียนบน ตําบล
เทพราช อําเภอสิชล และการทดนํ้าจากคลองพุมดวงโดยส่งทางระบบท่อ อ่างเก็บนํ้าท่าทนมีหัวงาน
เขื่อนฝั่งขวาอยู่ในหมู่ที่ ๑๐ บ้านเผียนบน ตําบลเทพราช และฝั่งซ้ายอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสร้าน 
ตําบลฉลอง พ้ืนที่ก่อสร้างหัวงานเขื่อน ๓๖๐ ไร่ มีความยาวเข่ือนประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ความสูง 
๓๙.๕๐ เมตร พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้า ๘๕๕ ไร่ พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าไปด้านเหนือ ๒ กิโลเมตร ประมาณ ๘๑ ไร่ 
ต้ังอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ (C) และยังอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (E) อีก ๗๔๗ ไร่ นอกจากน้ียังระบุให้เพ่ิม
พ้ืนที่บ่อพักนํ้าดิบเป็น ๒๐๐ ไร่ เพ่ือรองรับนํ้าจากเขื่อนคลองกลายด้วย และยังพบการระบุไว้ในเอกสาร
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖ ไว้ว่าจะมีการดําเนินการโครงการอ่างเก็บนํ้า
คลองท่าทน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ด้วยวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๔ จํานวน ๓๐๐ ล้านบาท 
งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕๓๘ ล้านบาท และงบประมาณปี ๒๕๕๖ จํานวน ๕๓๘ ล้านบาท รวม
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๗๖ ล้านบาท 

     พ้ืนที่โครงการสร้างอ่างเก็บนํ้าท่าทนเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 
ซึ่งเป็นป่าต้นนํ้าที่มีความสําคัญมาก เพราะมีสายนํ้า ๕-๖ สายมารวมกัน มีแหล่งนํ้า มีนํ้าตก ลําคลอง 
บริเวณริมห้วยริมคลองยังเป็นพืชพรรณอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งนํ้าของการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับหมื่น บริเวณสองฝ่ังคลองท่าทน เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่
เลี้ยงชีวิตคนหลายครอบครัว และที่สําคัญคลองท่าทนเป็นแหล่งต้นนํ้าที่หล่อเลี้ยงคนที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ
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ด้านล่างอีกจํานวนมาก ชาวบ้านจึงมีข้อเสนอให้รัฐพัฒนาและส่งเสริมทางการเกษตร หรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ์ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่มากกว่าและชาวบ้านก็จะได้รับ
ผลประโยชน์เต็มที่ 

     ที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและได้ร่วมกันเคลื่อนไหว เพราะว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวน้ันไม่เหมาะสมกับการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า เน่ืองจากช้ันดินข้างล่างเป็นหินทราย ถ้าสร้าง
แล้วเขื่อนจะมีโอกาสพังได้ง่าย จนกระทั่งมีการระงับและชะลอโครงการก่อสร้างเข่ือนท่าทนไปแล้ว และ
ชาวบ้านก็คิดว่าโครงการน้ีล้มเลิกไปแล้ว แต่หลังจากน้ันก็มีหน่วยงานมาสํารวจเรื่องที่ดิน แล้วให้
ชาวบ้านลงช่ือรับทราบว่าเป็นเจ้าของที่ดิน ด้วยความไม่รู้ชาวบ้านจึงเซ็นช่ือไป และมาทราบในภายหลัง
ว่าเป็นการยินยอมเร่ืองการสร้างอ่างเก็บนํ้า แต่หลังจากที่ชาวบ้านศึกษาเอกสารแล้วเห็นข้อมูลชัดเจนว่า
อ่างเก็บนํ้าน้ีสร้างขึ้นเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะเกิดขึ้นที่อําเภอท่าศาลา และอําเภอสิชล
ในอนาคต ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จากสํานักงานชลประทานจะช้ีแจงว่า สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเกษตรในพ้ืนที่
ตําบลฉลอง โดยจะมีระบบชลประทานเพ่ิมเติม ๓,๐๐๐ ไร่ และเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
ชลประทานเข้ามาบอกว่าเป็นการสร้างเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเดียว ชาวบ้านก็ไม่เช่ือและไม่เห็นด้วย 
เพราะการทําเกษตรพ้ืนที่เทพราช ฝนจะทิ้งช่วงยาวนานที่สุดก็สองสามเดือน จึงไม่ขาดนํ้าเลย และ
ชาวบ้านมีความเห็นว่ารัฐบาลน่าจะสร้างฝายนํ้าล้นขนาดเล็ก ๆ เพ่ือเก็บนํ้าจะดีกว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นายอําเภอคนใหม่ก็ยังพยายามท่ีจะร้ือฟ้ืนโครงการขึ้นมาใหม่อีก โดยเรียกแกนนําชาวบ้านไปคุย และมี
การพูดถึงเรื่องน้ีในที่ประชุม รวมทั้งมีการประสานกับสํานักงานชลประทานที่ ๕ เพ่ือที่จะให้เข้ามา
ดําเนินการ ชาวบ้านกล่าวว่ากลไกของรัฐได้เข้ามาได้ละเมิดสิทธิของชุมชน เพราะเรื่องโครงการเขื่อนเป็น
เรื่องที่ไม่เคยให้ข้อมูลประชาชนเลยว่าจะเอาเข่ือนไปทําอะไร การเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย เป็นอย่างไร 
พูดแต่เรื่องเดียวว่าจะสร้าง 

    (๓) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลาไม 

     โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าลาไมต้ังอยู่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ ตําบลวังอ่าง 
อําเภอชะอวด เป็นเขื่อนที่ไม่มีภูเขาก้ัน ต้องสร้างแนวสันเขื่อนยาว ๖ กิโลเมตร นับว่ายาวที่สุดใน
ประเทศไทย พ้ืนที่อ่างเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราของชาวบ้านร้อยละ ๘๐ ส่วนที่เหลือเป็น
พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ในขณะท่ีพ้ืนที่ตอนล่างของเข่ือนเป็นนาข้าว รวมพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าทั้งหมด ๗,๘๕๐ ไร่ 
และมีพ้ืนที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ๕ หมู่บ้าน รวมประมาณ ๘๐๐ หลังคาเรือน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านลาไม 
หมู่ ๘ บ้านควนเหนือ หมู่ ๖ บ้านควนมิตร ตําบลวังอ่าง รวมถึง หมู่.๑ และหมู่ ๖ ตําบลเขาพระทอง 
อําเภอชะอวด โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมชลประทานได้เข้ามาในพื้นที่เพ่ือเปิดเวทีแจ้งเรื่องการสร้าง
เขื่อน พร้อมทั้งการเวนคืน โดยไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ แต่เน้นยํ้าว่าโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการพระราชดําริ เมื่อทราบข้อมูลจากสํานักงานชลประทานที่ ๕ ชาวบ้านจึงเร่ิมติดตามข้อมูล
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ข่าวสาร และร่วมกันคัดค้านการเข้ามาขุดเจาะสํารวจพ้ืนที่ของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน ครู และเด็กนักเรียน ร่วมคัดค้าน นอกจากน้ีชาวบ้านก็ได้มีการทําหนังสือ
ร้องเรียนถึงราชเลขาธิการและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงได้รวมตัวกันเคลื่อนไหว
จนกระทั่งมีการระงับโครงการก่อสร้าง ที่ผ่านมาชาวบ้านสบายใจแน่ใจแล้วว่าโครงการน่าจะยุติไปแล้ว 
แต่ปัจจุบันโครงการได้ถูกนํามารื้อฟ้ืนเพ่ือดําเนินการใหม่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยที่ภาคประชาชนไม่รับรู้ขอ้มูล 

     เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการอ่างเก็บนํ้าทั้งสามในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถูก
ชาวบ้านคัดค้านจนไม่สามารถดําเนินโครงการได้ แต่เน่ืองจากโครงการเหล่าน้ีมีความจําเป็นต่อการ
ดําเนินอุตสาหกรรม จึงมักพบว่าในแผนงานต่าง ๆ ก็ยังระบุให้โครงการเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบอยู่
เช่นเดิม หากว่าการคัดค้านของชุมชนประชาชนอ่อนแรงลง โครงการที่ถูกระงับไว้เหล่าน้ีก็จะฟ้ืนกลับมา 
ดังเช่นที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ี จากการติดตามสถานการณ์ของเวทีวิจัยพบว่าจังหวัดกําลังพยายามร้ือฟ้ืน
โครงการเขื่อนท่าทนและเขื่อนลาไม โดยมีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน และมี
นายอําเภอเข้าไปพูดคุยกับแกนนําชาวบ้านโดยให้ข้อมูลว่าทั้ง ๒ เขื่อน ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 

   ๙) โครงการไฟฟ้าชีวมวลของโรงงาน เอส พี โอ อะโกร อินดัสตรี้ส์ จํากัด 

    บริษัท เอส พี โอ อะโกร อินดัสตรี้ส์ จํากัด ต้ังอยู่หมู่ที่ ๔ ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเน้ือที่ประมาณ ๒๐๗ ไร่ โดยได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมการสกัดนํ้ามันปาล์ม เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โรงงานจะมีการนํากากของเสียชีวมวลจากการสกัดนํ้ามันปาล์มมาผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และเปิด
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการดําเนินโครงการ เพราะสถานที่ที่ต้ังโรงงาน 
๒๐๐ กว่าไร่ เป็นพ้ืนที่แก้มลิงที่รองรับการระบายน้ําท่วมของชุมชน การสร้างโรงงานได้ไปถมที่ดินขวาง
ก้ันการไหลของนํ้านอกจากน้ีโรงงานยังต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนมีระยะใกล้กับบ้านเรือนชาวบ้านมากเกินไป 
การเข้ามาของบริษัทได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง โดยปกปิดข้อมูลข่าวสารว่านอกจาก
จะมีการสร้างโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มแล้ว ก็ยังมีการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลด้วย ชาวบ้านจึงได้
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้เข้ามาลงพื้นที่ แต่เป็นช่วงนํ้าท่วมพอดี ต่อมา
อนุกรรมการสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เชิญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มาประชุมช้ีแจง พบว่าบริษัทได้ทํา
การขออนุญาตดําเนินการกิจการโรงงานเฉพาะการสกัดนํ้ามันปาล์ม แต่ยังไม่มีการย่ืนขอใบอนุญาต
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันทางโรงงานได้เปิดดําเนินการกิจการเรียบร้อยแล้ว โดยในสัปดาห์แรกที่
เริ่มเปิดดําเนินการเสียงโรงงานและเคร่ืองจักรดังมาก เสียงดังไปไกลจากพ้ืนที่โรงงานอําเภอทุ่งปรังถึง
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อําเภอสิชล นายอําเภอสิชลก็บอกว่าได้ยินเสียง และชาวบ้านได้แจ้งร้องเรียนไปยังกํานันตําบลทุ่งปรัง
เพ่ือให้เข้าไปตรวจสอบการดําเนินการของโรงงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ก็
มีชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ร้องเรียนไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งหนังสือ
สอบถามมายังนายอําเภอสิชล หลังจากน้ันนายอําเภอสิชลก็ส่งเรื่องดังกล่าวต่อมายังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ จึงนําหนังสือจากสํานักนายรัฐมนตรีไปสอบถามกับผู้จัดการโรงงานเร่ืองเสียงดังจาก
โรงงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ผู้จัดการโรงงานแจ้งว่าเสียงที่ดังน้ันเกิดขึ้นในช่วงทดสอบการเดิน
เครื่องจักรกลของโรงงานก่อนเปิดการดําเนินการผลิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดดําเนินการโรงงานและทํา
การผลิตเต็มรูปแบบแล้ว จากการให้ข้อมูลของผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ในการจัดทําเวทีของโครงการวิจัย 
พบว่าปัจจุบันเสียงที่ดังจากโรงงานได้ลดน้อยลง แต่ชุมชนก็ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่น โดยกลิ่นที่เกิดขึ้นน้ันจะ
พัดพาไปถึงสองตําบล ถึงแม้ว่าโครงการน้ีจะมีการดําเนินการที่ไม่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาภาคใต้ แต่
การพัฒนาและดําเนินการของโรงงานที่ได้เข้ามาในพ้ืนที่ช่วงระยะเวลาเดียวกับกระแสการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอําเภอสิชล ทําให้ชาวบ้านสงสัยและไม่ไว้วางใจว่าการพัฒนาโรงงานจะเป็น
โครงแรกเริ่มที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาพ้ืนที่อําเภอสิชลให้เป็นอุตสาหกรรมหนักในอนาคต 

 

 ๕.๒.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิ กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ๑) สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา 

    เช่นเดียวกับกรณีศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเห็นได้ว่าชาวบ้านและชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ไม่ได้มีสิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเองเลย โครงการขนาดใหญ่
ต่าง ๆ ที่เป็นกรณีร้องเรียนของชาวบ้าน ล้วนเป็นโครงการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับโครงการที่จัดทําขึ้น
ภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ที่ถูกผลักดันมาจากต่างประเทศและหน่วยงานรัฐระดับชาติ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางผลิตปิโตรเคมีและพลังงาน
ของประเทศและภูมิภาค หลังจากน้ันกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การนําเสนอของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ได้ศึกษาหาพ้ืนที่เหมาะสมเพ่ือที่จะรองรับการ
จัดทํานิคมอุตสาหกรรม กําหนดออกมาเป็นพ้ืนที่อําเภอท่าศาลาและอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาปิโตรเคมีในระยะที่ ๓ ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยท่ีจะขยาย
พ้ืนที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสู่ภาคใต้โดยใช้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลาง นอกจากน้ันกระทรวง
พลังงานก็ยังได้มอบหมายให้ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (มหาชน) จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดจ้าง บริษัท Phoenix Petroleum ดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคใต้โดยใช้ผลิตผลใน
พ้ืนที่เสริมสร้างอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองครบวงจร ผลการศึกษาได้นําเสนอให้มี
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การต้ังโรงกลั่นนํ้ามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ต่อเน่ืองไปถึงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกัน สรุปได้ว่าอนาคตของเมืองนครศรีธรรมราชภายใต้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ล้วนถูกกําหนดมาจากหน่วยงานภายนอกและเอกชนผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากภายนอกท้ังสิ้น 
โดยที่ประชาชนในจังหวัดก็ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดท้องถิ่นของตนเอง
เลย และเป็นการละเมิดสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงรวมทั้งสิทธิในการพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

   ๒) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 

    “ออกทะเลจับปูได้กินปู ลงอวนปลาได้กินปลา เราภูมิใจที่คนท่าศาลาสามารถ
เลี้ยงชาวนครศรีธรรมราช และคนไทยได้ทั้งประเทศ รวมถึงยังมีการส่งออกก้ังเป็นอาหารทะเลโด่งดังไป
ทั่วโลก” นายสุพร โต๊ะเส็น นายกสมาคมประมงพ้ืนบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว
ยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวทองคํา อําเภอท่าศาลาและอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันและเรียกขานกันในหมู่ชาวประมงว่า“อ่าวทองคํา” การรุกคืบเข้ามาของโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ชาวบ้านไม่เคยเจอมาก่อน และมี
ความห่วงกังวลเป็นอย่างมากว่าการเปลี่ยนนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
พลังงาน จะนํามาสู่การทําลายแหล่งทรัพยากรประมงและอาหารในทะเลที่เป็นฐานในการประกอบ
อาชีพของชุมชนชาวประมงกว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยังอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองกับผลิตผลประมงจํานวนมากมายท้ังส่งออกและแปรรูปอาหารทะเลชาวประมงพ้ืนบ้านได้
ประกอบอาชีพประมงสืบต่อมารุ่นต่อรุ่น ทั้งความรู้ในการค้นหาแหล่งที่อยู่ของปลาและความรู้ในการใช้
เครื่องมือประมงที่แตกต่างกันไป ทะเลท่าศาลาเพียงพอให้ชาวประมงจํานวนมากสามารถทํามาหากินกัน
ได้อย่างเพียงพอ ไม่จําเป็นต้องออกไปทํางานที่อ่ืน ระบบเศรษฐกิจทางการประมงท่ีน่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้จากการทําการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชนของเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านสิชล 
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าจะมีชาวประมงพ้ืนบ้านจํานวนมากได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ ชาวประมงพ้ืนบ้านจาก ๑๑ หมู่บ้าน มีการจ้างงานในชุมชนกว่า ๕,๐๐๐ คน และ
ชาวบ้านแต่ละคนน้ันจะได้รายได้จากการทําประมงพ้ืนบ้านอย่างตํ่าวันละ ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท 

    การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทั้งท่าเรือนํ้าลึก นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ล้วนแต่มีทําเลที่ต้ังอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลทั้งน้ัน 
นอกจากน้ีการก่อสร้างโครงการต้องมีการขุดลอกร่องนํ้าในทะเล ทําให้สภาพทางภูมิประเทศของทะเล
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีความหนาแน่นของการคมนาคมขนส่งทางทะเล ส่งผลต่อการทําลายความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรอาหารในทะเล อันเป็นการคุกคามต่อสิทธิในมาตรฐานการครองชีพของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านและชุมชนท้องถิ่น 



๑๐๕ 

   ๓) สิทธิชุมชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

    กรณีการดําเนินการโครงการก่อสร้างท่าเรือของบริษัท เชฟรอน ฯ ชาวบ้านได้มี
การทําหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ (คชก.) ที่พิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นจํานวน ๓ ครั้ง โดยได้มีการระบุชัดเจนในหนังสือว่าเพ่ือขอเอกสารรายงานการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เป็น
ข้อบกพร่องของรายงาน เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาเพ่ิมเติม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์
ของอ่าวทองคํา การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แสดงความคิดเห็น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็ไม่ได้นําส่งรายงานดังกล่าวให้กับชาวบ้านที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนิน
โครงการ แต่จัดส่งเฉพาะรายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการมาให้ชาวบ้านเท่าน้ัน 
อีกทั้งเมื่อชาวบ้านได้ส่งหนังสือไปในฉบับที่ ๓ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็ตอบกลับมาว่า คณะกรรมการผู้ชํานาญการได้มีการอนุมัติรายงานการประเมินผลสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าชาวบ้านไม่ได้รับการเคารพและปฏิบัติจากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องเม่ือมีการติดต่อขอข้อมูลเก่ียวกับโครงการตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่กําหนดไว้ตาม
มาตรา ๕๖ และ ๕๗ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

   ๔) สิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

    ประเด็นสําคัญหน่ึงของการคัดค้านโครงการของชาวบ้านก็คือ โครงการต่าง ๆ ทั้ง
ท่าเรือนํ้าลึก โรงไฟฟ้าถ่านหิน จะทําลายอ่าวทองคํา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และของประเทศไทย  ส่ งผลต่อสิท ธิของชุมชนในการใ ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน ตามบทบัญญัติที่กําหนด
ไว้ในมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 
  ๕.๒.๔ ข้อเสนอของคนนครศรีธรรมราช 

    สิทธิชุมชนในการกําหนดอนาคตตนเองและเขตพื้นที่คุ้มครองแหล่งผลิตอาหาร 

    ผลจากการจัดเวทีประชุมระดับจังหวัดของโครงการวิจัย เพ่ือนําเสนอทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุป
ข้อเสนอของชาวบ้านได้ดังน้ี 



๑๐๖ 

    ๑) ประชาชนต้องมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง สิทธิก็
คืออํานาจที่มีความชอบธรรม อยู่บนฐานของศีลธรรม จารีตประเพณี สิทธิขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในฐานะ
อะไร สิทธิของคนกลุ่มต่าง ๆ สิทธิของชุมชนเป็นสิทธิของชาวบ้านกลุ่มคนชุมชน สิทธิในสังคมเป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว สิทธิปัจเจกเพื่อรองรับการพัฒนาแบบทุนนิยม เพ่ือสนองการอุปโภคบริโภคและ
การตลาด ต้องเอาทรัพยากรส่วนรวมไปสนองส่วนบุคคล ขบวนการแผนชุมชน เป็นสิทธิชุมชนขั้นสูง 
ดังน้ันชาวนครศรีธรรมราชต้องการที่จะจัดทําแผนของชุมชน จังหวัด และกําหนดอนาคตของตนเองตาม
ฐานทรัพยากร จารีต ประเพณี และวิถีชีวิตของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตน อันจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนลงได้ นอกจากน้ีใน
รัฐธรรมนูญเองก็ได้ระบุไว้ว่าประชาชนในพ้ืนที่มีสิทธิที่จะแสดงความเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การดําเนินโครงการใดๆ ในพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ดังน้ัน การกําหนดนโยบายของรัฐ
ต่อทิศทางการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ควรเร่ิมต้นจากระดับข้อเสนอของท้องถิ่นขึ้นมาพิจารณา 

   ๒) เขตคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหารชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งน้ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชต้ังอยู่ในมงคล ๓๘ ประการ โดยหน่ึงในมงคล ๓๘ คือ การอยู่ในพ้ืนที่อันเหมาะสมเป็น
มงคลอย่างย่ิง คนโบราณเลือกสถานที่ต้ังพระธาตุ (การเลือกที่ต้ังจังหวัดนครศรีธรรมราช) เพราะมีทําเล
ดีที่สุด ยอดพระธาตุตรงกับยอดเขาหลวง มีลมแปดทิศ ยืนยันมาต้ังแต่ พ.ศ. ๘๐๐ เรื่องการตั้งพระธาตุ 
การอยู่ในภูมิประเทศอย่างดีมีแนวภูเขา และคลองกว่า ๑๐ คลอง ไหลลงสู่ปากแม่นํ้าสู่ทะเล ทําให้มีการ
หมุนเวียนแร่ธาตุสารอาหารจากท่ีสูงจากพื้นดินบนบกลงสู่ทะเล เกิดเป็นดอนต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์นํ้า ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นํ้า 

    จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยประมาณ ๒๒๕ กิโลเมตร 
แต่พ้ืนที่เหล่าน้ีไม่ได้อยู่ในเขตประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสัตว์นํ้าช่วงฤดูวางไข่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
พฤษภาคมของกรมประมง ซึ่งได้มีการกําหนดมาตรการในการห้ามใช้เครื่องมือทําการประมงบางชนิด
ในช่วงดังกล่าว ที่ผ่านมาชาวประมงอําเภอท่าศาลาได้มีการแจ้งความจํานงไปยังกรมประมงขอให้
ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสัตว์นํ้าช่วงฤดูวางไข่ให้ครอบคลุมถึงอ่าวท่าศาลาด้วย อีกทั้งขณะน้ีชาวบ้านก็ได้
รวมตัวกันเพ่ือผลักดันให้เกิดการประกาศให้อ่าวทองคําเป็นพ้ืนที่ “คุ้มครองแหล่งผลิตอาหาร” โดย
ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการใช้กลไกการประกาศพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
นอกจากน้ีชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็กําลังร่วมกันผลักดันที่จะให้มีการใช้สิทธิชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๒๙๐ จัดทําธรรมนูญ
ชุมชนและประกาศพ้ืนที่คุ้มครองแหล่งอาหารของชุมชนเช่นกัน โดยการใช้กลไกของการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น การสร้างธรรมนูญชุมชนปกป้องพ้ืนที่ผลิตอาหาร และกติกาชุมชนเร่ืองเขตอนุบาลสัตว์นํ้า



๑๐๗ 

ชายฝ่ัง มาช่วยในการคุ้มครองพื้นที่แหล่งอาหาร ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลแรกของประเทศไทยที่ได้ประกาศข้อบัญญัติท้องถิ่นทาง
ทะเล ภายใต้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เรื่อง “การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างย่ังยืน ปี ๒๕๕๒” ปัจจุบันได้มีการเช่ือมโยงกันอย่างเข้มแข็งเป็นกลุ่ม
ของคนรักบ้านเกิดที่อยู่ระหว่างการจัดทําธรรมนูญชุมชนและกติกาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 

   ๓) เมืองที่พึ่งตนเองและย่ังยืนบนฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายประเภท จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจํานวนประชากร ๑.๗๑ ล้านคน รวมพ้ืนที่ ๔.๒๑ ล้านไร่ ซึ่งร้อยละ ๔๙ เป็นพ้ืนที่
การเกษตร เศรษฐกิจของจังหวัดต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ ๖ ประเภท ประกอบไปด้วย เกษตร 
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ การขนส่งและการขายปลีก การบริหารราชการ และอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับ
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในอดีต แต่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ผ่านมาทําให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดระยองปัจจุบันเหลือต้ังอยู่บนฐานของเศรษฐกิจประเภทเดียว คือ อุตสาหกรรม ซึ่งในการ
พัฒนาบนฐานเศรษฐกิจประเภทเดียวจะมีความเสี่ยงมากกว่าและย่ังยืนน้อยกว่าการพัฒนาด้วย
ฐานเศรษฐกิจหลายประเภท ดังน้ันหลักการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชต้องย่ังยืนและเป็นธรรม เหมือน
การสานเส่ือต้องมาถักทอคล้องกันพอดี เป็นศิลปะถักทอกันอย่างลงตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พอประมาณ มีความรู้ คุณธรรม มีเหตุผล สมานฉันท์ 

   ๔) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพึ่งตนเองของเมือง ศักยภาพของจังหวัด
นครศรีธรรมราชในด้านพลังงานหมุนเวียนมีอยู่หลายประเภท เช่น พลังงานลม พลังงานจากชีวมวลที่มี
ขนาดเล็ก ๐.๕-๑ เมกะวัตต์ ฯลฯ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเป็นพลังงานของเมือง ไม่ใช่มาสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือไปป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม 

 

๕.๓. กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสงขลา 

 ๕.๓.๑ สงขลาเมืองอุตสาหกรรมหนักชายแดนและสะพานเศรษฐกิจพลังงานฝั่งอ่าวไทย 

   สงขลาได้เริ่มถูกกําหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมชายแดนนับต้ังแต่เริ่มมีการ
พัฒนาพ้ืนที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนและพัฒนาเศรษฐกิจต่อเน่ืองภายใต้โครงการสะพานเศรษฐกิจ สงขลา-ปีนัง-เมดาน ซึ่งเป็นผล
มาจากการศึกษาขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) โดยที่ได้มีแผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการเช่ือมโยงระหว่างกันทั้งโครงข่ายถนน ทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ท่อก๊าซ ท่อนํ้ามัน 
พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาอุตสาหกรรม ด่านศุลกากร รวมถึงการพัฒนาด้านการค้าและการตลาดเสรี 
(Open Market Operation) และหากผนวกรวมโครงการสะพานเศรษฐกิจปากบารา-สงขลา ที่ทําการ



๑๐๘ 

เสนอภายใต้การศึกษาขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน จังหวัดสงขลาก็กลายเป็น
ศูนย์กลางในภาคใต้ของประเทศไทยที่จะเช่ือมต่อการขนส่งพลังงานจากฝั่งตะวันตกจากท่าเรือปากบารา 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล มาสู่ฝั่งทะเลตะวันออกชายฝ่ังอ่าวไทย อําเภอจะนะ สงขลา และภาคเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย 

   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้ลงนามสัญญากับ 
บริษัท เปโตรนาส เพ่ือร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซ
ไทย-มาเลเซีย และในปีเดียวกันน้ัน "แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนใต้" ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ IMT-GT ของไทยก็แล้วเสร็จออกมา จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลของทั้ง ๒ ประเทศ ก็
ได้เห็นชอบการซื้อขายก๊าซจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และหลักการร่วมทุนโครงการท่อส่งก๊าซ
และโรงแยกก๊าซไทย–มาเลเซีย 

   จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ปีนัง-สงขลา โดยใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติของไทย จากการศึกษาโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็แล้วเสร็จ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานของแผนรวม ๒๐ ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่ต่อเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติ อันจะมีผลนําไปสู่การขยายเขตการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ และเศรษฐกิจเสรีอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ๗ อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอ
หาดใหญ่ อําเภอบางกล่ํา อําเภอจะนะ อําเภอนาหม่อม อําเภอคลองหอยโข่ง และอําเภอสะเดา 
ตลอดจนมีแผนจะครอบคลุมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานีด้วย ภายใต้แผนมีการ
พัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม นิคมอุตสาหกรรมและการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหรือวัตถุดิบ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เซรามิกส์ กระจก ยิบซั่มบอร์ด และ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากยาง โดยได้กําหนดให้มีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น
แสดงไว้ในรูปภาพที่ ๑๖ ดังน้ี 

   ๑) นิคมอุตสาหกรรม 

    (๑) การขยายเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(ฉลุง) ต้ังอยู่แล้วที่ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ อยู่ภายใต้การดําเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  โดยได้ เริ่ ม พัฒนาพ้ืนที่มา ต้ังแต่ปี  พ .ศ .  ๒๕๓๘  เ พ่ือรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ตามนโยบายของภาครัฐ เดิมได้กําหนดให้เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ประมาณ ๖๐๐ไร่ แต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขอเปลี่ยนแปลงผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับการขยายอุตสาหกรรมเต็มพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น ๒,๒๖๑ ไร่ 



๑๐๙ 

รูปภาพที่ ๑๖  การพัฒนาจังหวัดสงขลาภายใต้แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาเศรษฐกิจปีนัง-สงขลา โดยใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (๒๕๔๒) 

    (๒) นิคมอุตสาหกรรม ตามแผนได้มีการกําหนดจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม ๒ แห่ง 
ต้ังอยู่ระหว่างบ้านไร่กับบ้านทุ่งลุงแห่งหน่ึง และอีกแห่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสะเดา 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตามแนวท่อก๊าซไทย–มาเลเซีย และทางหลวงหมายเลข ๔ ตลอดแนวถนนกาญจนวณิชย์ อัน
เป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก โดยให้มีการต้ังเขตอุตสาหกรรมส่งออกในนิคม
อุตสาหกรรมด้วย ขนาดพ้ืนที่แต่ละแห่ง คือ ๑,๒๕๐ ไร่ และขยายเพ่ิมอีก ๖๒๕ ไร่ หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ปัจจุบันโครงการน้ียังไม่มีความคืบหน้า 

    (๓) พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ตามแผนก็ได้มีการเสนอให้สํารองพ้ืนที่
ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บริเวณที่ท่อก๊าซธรรมชาติไทย–มาเลเซียขึ้นฝ่ัง เพ่ือ
เตรียมที่จะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต ทั้งน้ีสภาพกรรมสิทธ์ิที่ดินบริเวณดังกล่าว 
เดิมเป็นของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย (TPI) ขนาด ๒,๔๐๐ ไร่ และได้มีการจัดทําและผ่าน
ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม TPI จาก

 



๑๑๐ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวอยู่ในการครอบครองของบริษัท IRPC ซึ่งมีบริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ 
ก็ได้เลือกบ้านสวนกง ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเป็นสถานท่ีก่อสร้าง ใน
อนาคตหากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเต็มรูปแบบ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่บริเวณน้ี 

   ๒) โครงการก่อสร้างทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ-่สะเดา 

    ทางด่วนพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หาดใหญ่–สะเดา เป็นโครงการเร่งด่วนที่เสริมสร้าง
ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค จากผลการทบทวนกลางทางของแผนที่นําทาง (Road Map) สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๕๔ ทางด่วนดังกล่าวมีระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร 
เช่ือมต่อกับมาเลเซีย โดยเริ่มที่ด่านสะเดาที่บ้านด่านนอกผ่านบ้านทับโกบเข้าสู่อําเภอคลองหอยโข่ง ผ่าน
ไปใกล้สนามบินหาดใหญ่ แล้วตัดผ่านถนนหาดใหญ่-รัตภูมิ สายเก่า เช่ือมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมฉลุง 
และทางหลวงที่ ๔๓ มูลค่าโครงการ ๑๐,๐๕๕ ล้านบาท ระยะเวลาต้ังแต่การออกแบบจนกระทั่ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จใช้เวลา ๔ ปี และเปิดใช้เส้นทางอีก ๒๖ ปี รวมเป็น ๓๐ปี 

    ปัจจุบันธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบ้ียตํ่าให้กับโครงการดังกล่าวด้วยวงเงิน ๓๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และขณะน้ีกรมทางหลวง
อยู่ในระหว่างทบทวนเร่ืองการศึกษาออกแบบทางด่วนเส้นน้ี และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
ได้นําโครงการเส้นทางมอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-สะเดา ปรับใส่ไว้ในแผนแม่บทการทางพิเศษใหม่ที่มุ่ง
พัฒนาเส้นทางเช่ือมต่อประเทศในภูมิภาคเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งแผนน้ีจะเริ่ม
ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๗ การพัฒนาทางด่วนเส้นน้ี นอกจากจะเป็นส่วนหน่ึงในการเช่ือมเส้นทาง
ขนส่งชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังเป็นการเตรียมที่จะรองรับการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม (ฉลุง) และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ทับโกบ) ตามแนวเส้นทางน้ีในอนาคต 

   ๓) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา 

    เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดาก็อยู่ในโครงการเร่งด่วนเพ่ือเสริมสร้างความ
เช่ือมโยงในอนุภูมิภาค ซึ่งเป็นผลจากการทบทวนกลางทางของแผนที่นําทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๕๔ เช่นเดียวกับการสร้างทางด่วนพิเศษหาดใหญ่-สะเดา 
ทั้งน้ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับสํานักงานวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของมาเลเซีย จัดทําโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
บริเวณอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย–บริเวณเมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 



๑๑๑ 

ระยะที่ ๒ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยว่าจ้างให้บริษัท โซซิโอ–เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จํากัด เป็น
บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอให้พ้ืนที่ชายแดนไทยและมาเลเซีย บริเวณบ้านทับโกบ ตําบล
สํานักขาม อําเภอสะเดา ที่ต้ังอยู่ใกล้แนวทางด่วนพิเศษหาดใหญ่-สะเดา เน้ือที่ ๙๙๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมที่สุด 

    ผลการศึกษาได้นําเสนออุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประกอบด้วยพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยางพารา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป อุตสาหกรรมต้นนํ้า
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สถานีขนส่งสินค้า คลังสินค้า หรือ 
Inland Container Depot (ICD) ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
อาหารฮาลาล สําหรับรูปแบบการจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา จะใช้รูปแบบเดียวกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก–เมืองเมียวดี ประเทศพม่า ซึ่งผู้ลงทุนได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวถือครองที่ดินโดยได้รับยกเว้นภาษีต่าง ๆ และอาจมีการออกกฎหมายเฉพาะ
เหมือนกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ ฯลฯ ที่สําคัญ ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ฝั่งเมืองบูกิตกายูฮิตัมทางมาเลเซียได้กําหนดให้เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักทางด้านยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ 

 

 ๕.๓.๒ สถานการณ์กรณีร้องเรียนและโครงการพฒันาภาคใต้ในจังหวัดสงขลา 

   จากแนวทางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด
สงขลาดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีหน่วยงานของรัฐเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นเมือง
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและขนส่งพลังงานในอนาคต ทั้งโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้า ท่าเรือนํ้าลึก อ่างเก็บนํ้า ปรากฏเป็นกรณีร้องเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา ดังน้ี 

   ๑) โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย 

    โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เป็นโครงการร่วมทุน
ระหว่างประเทศ โดยเป็นการนําก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนที่ทับซ้อนร่วมกันของไทยและมาเลเซีย ประมาณ 
๗,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร ขึ้นมาใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในแปลง A ๑๘ และ 
B ๑๗ พร้อมน้ีทั้ง ๒ ฝ่ายยังก่อต้ังบริษัทร่วมทุนทรานส์ไทย-มาเลเซีย (TTM) เพ่ือบริหารจัดการซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อของ TTM ทั้งน้ีการผลิตก๊าซในแหล่งพ้ืนที่ทับซ้อนร่วมกันของประเทศไทย
และประเทศมาเลเซียน้ัน จะแบ่งการผลิตออกเป็น ๒ ระยะ คือ 

    ระยะที่ ๑ แหล่ง A ๑๘ มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๙๕๐ ตารางกิโลเมตร โดยจะผลิตก๊าซ
ธรรมชาติปริมาณ ๓๙๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งขึ้นบกท่ีโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเชีย ในประเทศไทย 



๑๑๒ 

แล้วส่งผ่านทางท่อไปที่ฝั่งมาเลเซียทั้งหมด โดยเริ่มต้ังแต่เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ช่วงแรกจะ
ทําการผลิตก๊าซธรรมชาติ ๑๐๐-๒๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายหลังจากที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติสร้าง
เสร็จในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจะผลิตก๊าซธรรมชาติเต็มกําลังการผลิต โดยก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะ
ป้อนให้กับโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตปุ๋ย 

    ระยะที่ ๒ แบ่งเป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเดิมที่ A ๑๘ ปริมาณการผลิต 
๔๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ให้กับบริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ขึ้นที่ฝั่งไทย
ทั้งหมด โดยจะเร่ิมต้นการผลิตต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ และจะแบ่งเป็นผลิตเพ่ือป้อนให้กับโรงไฟฟ้าสงขลาของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปริมาณ ๑๐๐-๑๕๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
และส่วนที่เหลืออีก ๒๕๐-๓๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จะถูกส่งไปที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

    ส่วนโครงการท่อส่งก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ใช้เงินลงทุนในเบ้ืองต้น ๔๓,๐๐๐ ล้านบาท 

    ส่วนที่ ๑ คือ การก่อสร้างท่อก๊าซในทะเลและบนบก โดยมีความยาวท่อในทะเล 
๒๗๗ กิโลเมตร ต่อจากพ้ืนที่ทับซ้อนร่วมกันของไทยและมาเลเซียในอ่าวไทย ขึ้นฝั่งที่อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา โดยท่อบนบกมีความยาว ๙๘ กิโลเมตร ต่อจากจะนะไปที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติบริเวณ
ใกล้เคียงกับจุดขึ้นบก และต่อไปยังประเทศมาเลเซียผ่าน ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ 
อําเภอนาหม่อม อําเภอหาดใหญ่ และอําเภอสะเดา การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดได้แล้วเสร็จเมื่อ 
ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    ส่วนที่ ๒ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วเสร็จ และเปิดเดิน
เครื่องจักรในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลค่าการลงทุนรวม ๓๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ขนาด ๙๕๐ ไร่ 
ที่บ้านตลิ่งชัน และ บ้านวังงู ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ๒ โรง 
กําลังการผลิตโรงละ ๔๒๕ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย 

    โครงการทั้งสองได้รับการคัดค้านมาโดยตลอดต้ังแต่การเริ่มขั้นตอนการศึกษา
โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ่งที่ชาวบ้านคัดค้านคือ ไม่ต้องการให้มีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ รัฐบาลได้เบ่ียงเบนประเด็นว่า จะมีเพียงท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จะไม่มีการก่อสร้าง
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อย่างแน่นอน และสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถเปิดเผยกับประชาชน คือ 
สัญญาระหว่างประเทศที่ทําไว้กับมาเลเซียว่ามีเง่ือนไขอย่างไร ประเทศไทยได้หรือเสียเปรียบอย่างไรใน
สัญญาที่รัฐบาลไปทําไว้ รวมทั้งรัฐบาล และ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไม่ควร
ตัดสินใจดําเนินการโครงการน้ีโดยพละการ การทําสัญญาซื้อขายและก่อสร้างท่อก๊าซโดยที่ประชาชนใน
พ้ืนที่ไม่ได้รับรู้ ไม่มีการทําประชาพิจารณ์ ไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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และไม่สนใจผลกระทบความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ความพยายามของคนอําเภอจะนะ คือ
การเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยการศึกษาผลกระทบของ
โครงการท่อส่งก๊าซในทุกด้าน ทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน 

    ภายหลังจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเปิดดําเนินการกระทั่งปัจจุบันก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รอบพ้ืนที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติในหลายด้าน ต้ังแต่ปัญหา
มลพิษทางกลิ่น ทั้งน้ีชาวบ้านได้รับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่ง
รบกวนและมีผลกระทบต่อสุขภาพชาวบ้าน อีกทั้งสารประกอบในกล่ินน้ันอาจมีสารก่อมะเร็งปนเป้ือน
อยู่ด้วย ยังมีปัญหาเสียงดัง ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า เสียงที่เกิดขึ้นมานั้นดังมาก ดังเหมือนเสียงเคร่ืองบินขึ้น 
เหมือนกับฟ้าจะถล่มทลาย การเผาไหม้ที่ปล่องมองเห็นเป็นยอดไฟเล็ก ๆ ตลอดเวลา ส่วนตอนกลางคืน
ปล่องควันจะเห็นเปลวไฟลุกไหม้ใหญ่กว่าปกติจนฟ้าจะเป็นสีแดงไปหมด เริ่มปีแรกที่เดินเครื่องคนแก่
แถวนั้นยังตายจากการช็อกจากการเดินเคร่ืองที่ว่าเสียงดัง แล้วไปรักษาอยู่ห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive 
Care Unit, ICU) สองเดือนก็เสียชีวิต ทั้งน้ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรท้ังน้ัน ลูกของคน
ที่เสียชีวิตได้ไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้รับการดูแลหรือชดใช้ค่าเสียหายอะไร นอกจากน้ันยังพบ
ผลกระทบท่ีต่อสัตว์เลี้ยง ชาวบ้านที่เคยมีอาชีพเลี้ยงวัวปัจจุบันก็เลี้ยงไม่ได้แล้ว เพราะวัวแท้งลูกง่าย 
แท้งลูกตาย ลูกวัวคลอดออกใหม่มีอวัยวะไม่ครบ ส่วนเสียงดังก็มีผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่ ทําให้ไก่ที่
เลี้ยงช็อกตายหมดเล้า หลังจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเปิดดําเนินการมา ๕ ปี บริษัทก็ยกเลิกการเลี้ยงไก่
ร่วมกับชาวบ้าน เน่ืองจากขาดทุน ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ อากาศในพ้ืนที่ร้อนขึ้น บ่อนํ้าต้ืนแห้ง มี
การถมดินปิดก้ันทางนํ้า และมีการถมดินทับพ้ืนที่ป่าพรุ ต้นไม้มีอาการหงิกงอ นํ้าฝนไม่สะอาดกินไม่ได้ 
รวมทั้งการยึดที่ดินศาสนบริจาค (วากัฟ) ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยที่เจ้าของและทายาทไม่ยินยอม 

   ๒) โครงการโรงไฟฟ้าสงขลา (จะนะ) 

    โรงไฟฟ้าสงขลาหรือโรงไฟฟ้าจะนะ โรงที่ ๑ มีขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 
๗๓๐ เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีเน้ือที่ประมาณ ๗๕๑ ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง
พ้ืนที่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกม่วง และบ้านป่าชิง ตําบลป่าชิง และหมู่ที่ ๖ บ้านควนหัวช้าง ตําบลคลองเปียะ 
อําเภอจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เมเนจเมนท์ จํากัด เป็นผู้ทําการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นของโครงการโรงไฟฟ้า
สงขลา เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ โดยใช้เวลา ๖ เดือน หลังจากน้ันบริษัทฯ ได้ดําเนินการและจัดทําเป็น
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส่งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ



๑๑๔ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือให้กระทรวงพลังงาน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    โรงไฟฟ้าสงขลา ๑ ได้เริ่มดําเนินการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยก๊าซต้ังแต่
กลางปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปริมาณรับก๊าซวันละ ๑๑๐-๑๒๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หลังจากน้ันในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงไฟฟ้าจึงได้ดําเนินการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส่งเข้า
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ก๊าซธรรมชาติเต็มที่วันละ ๑๕๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุดที่ ๒ มีกําลังการผลิต ๗๓๐ เมะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ก่อสร้าง โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมี
กําหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อรวมกําลังผลิตของโรงไฟฟ้า
สงขลา ๑ และ ๒ ทําให้พ้ืนที่อําเภอจะนะเป็นพ้ืนที่ผลิตไฟฟ้าใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีกําลังการผลิตรวม 
๑,๔๖๐ เมกะวัตต์ 

    จากเวทีสนทนากลุ่มกับชาวบ้าน สรุปผลกระทบสําคัญจากโรงฟ้าสงขลา ๑ คือ 

    - การถมลําคลองสาธารณะ โดยทําการก่อสร้างอาคารติดต้ังตะแกรงดักขยะ 
เพ่ือดูดนํ้าจากคลองสาธารณะเข้าสู่ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าสงขลา โดยได้ดําเนินการปักหมุดไม้ยาว
กว่า ๒ เมตรจํานวนมากลงไปในคลอง จากน้ันก็มีการวางกระสอบทรายกั้นและถมดินลูกรังจํานวนมาก
ลงไปในคลองบ้านป่างาม เพราะคลองดังกล่าวมีความสําคัญกับชาวบ้าน 

    - นํ้าท่วมเน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนลักษณะภูมิประเทศอย่างมากและรุนแรง 
พ้ืนที่ต้ังโรงไฟฟ้าเดิมเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นแก้มลิงในการรองรับนํ้าช่วงฤดูนํ้าหลาก และได้มีการถม
ที่ดินดังกล่าวสูงประมาณ ๘ เมตรจากระดับพ้ืนดินเดิม ทําให้ต้นจากตามธรรมชาติที่ชาวบ้านประกอบ
อาชีพลอกใบจากขายหายไป และพื้นที่นาเดิมที่เคยประกอบอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่นํ้าท่วม 
รวมทั้งทําให้ภาวะนํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปัจจุบันมีความรุนแรงและระดับนํ้าท่วมสูงมากขึ้น 

    - การดึงนํ้าในคลองนาทับไปใช้หล่อเย็นโรงไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตร ทําสวน ทํานา ทําการประมง และอาชีพเพาะเลี้ยง คลองนาทับมี
ความสําคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรในอําเภอจะนะและพ้ืนที่จังหวัดสงขลา คลองนาทับตลอดทั้งสายมี
ความยาว ๒๖ กิโลเมตร ต้นนํ้าอยู่ในตําบลจะโหนง ตําบลตลิ่งชัน ตําบลป่าชิง และตําบลคลองปียะ ส่วน
ปลายนํ้าอยู่ในตําบลนาทับ นอกจากน้ีจะกระทบกับป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ตลอดแนวคลองนาทับ
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า 

    - การปล่อยนํ้าหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและนํ้าเสียสู่คลองนาทับพ่ีน้องชาวบ้าน
ตําบลนาทับ ต้ังแต่ต้นโรงไฟฟ้าถึงปลายน้ําได้รับผลกระทบปลาในกระชังก็เลี้ยงไม่ได้แล้วสัตว์นํ้า ปลา 



๑๑๕ 

และกุ้งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ก็ได้รับผลกระทบ สมัยก่อนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาหากุ้งในคลอง ลงไป
สักช่ัวโมงก็ได้แล้ว ๕-๖ กิโลกรัม แต่ตอนน้ีไปออกทั้งคืนก็ไม่ได้สักกิโลกรัม 

    - ผลผลิตยางพาราลดลงชาวบ้านที่มีสวนยางพาราติดกับโรงไฟฟ้า นํ้ายางจะ
ออกไม่เหมือนเดิมและมีปริมาณลดลง เน่ืองจากโรงไฟฟ้าทําให้เกิดอากาศที่ร้อนจัด 

    - เด็กกับผู้ใหญ่ป่วยตลอดทั้งปี ด้วยอาการ หอบหืด ไอ เป็นหวัด 

    - กลิ่นและเสียงกระทบต่อสุขภาพ และยังมีผลกระทบไปยังสัตว์ต่าง ๆ เสียงน้ัน
รบกวน ช่วงตี ๔ ตี ๕ ที่ชาวบ้านมีการละหมาด 

   ๓) โครงการท่าเรือน้ําลึกสงขลา ๑ 

    ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ ต้ังอยู่บริเวณเขาแดงนอก ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร มี
เน้ือที่บนฝั่ง ๒๕๐ ไร่ และเน้ือที่ในทะเล ๒๒๕ ไร่ รวมเป็น ๔๗๕ ไร่ ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ ๘ ท่า 
ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร ทั้งน้ีก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกสงขลาไม่มีการคัดค้านจาก
ชาวบ้าน เน่ืองจากยังไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบ แต่เมื่อก่อสร้างท่าเรือแล้วเสร็จผลกระทบก็เกิดตามมาอย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจากพ้ืนที่ท่าเรือได้ไปกีดขวางทางนํ้าที่ไหลออกจากทะเลสาบสงขลาสู่อ่าวไทย ทําให้
ทะเลสาบตื้นเขิน ปริมาณสัตว์นํ้าลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านเป็นวงกว้าง 
จนกระทั่งปี ๒๕๔๖ ผลกระทบก็เริ่มหนักขึ้น เมื่อมีการสร้างแนวกันคลื่น ระยะทาง ๔๖๐ เมตร ทําให้
ทางน้ําถูกปิดโดยสิ้นเชิง สัตว์นํ้าไม่สามารถเข้าออกระหว่างอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลาได้ตาม
ธรรมชาติ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามมาในที่สุด กลายเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในขณะนี้ 
ทําให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้กับบริเวณท่าเรือนํ้าลึก และชาวประมง
พ้ืนบ้านที่ทํามาหากินประกอบอาชีพอยู่รอบๆ ทะเลสาบสงขลา ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มีการนําเสนอปัญหาดังกล่าวผ่านมติของ
คณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ และส่งต่อเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งได้มีมติที่ประชุมรับทราบนโยบายการดําเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของกระทรวงคมนาคม ที่จะไม่ขยายท่าเรือนํ้าลึกสงขลาระยะที่ ๒ 

    จากเวทีสนทนากลุ่มพบว่าสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน สัตว์นํ้าตามธรรมชาติที่
อาศัยอยู่ในทะเลสาบลดลงและหายไป เหลือแต่สัตว์นํ้าที่กรมประมงมาปล่อยไว้ รวมทั้งหากเกิดนํ้าท่วม
ที่จังหวัดกระบ่ี นํ้าจะไหลลงทะเลสาบตอนกลาง ในอดีตนํ้าจะท่วมเพียง ๒-๓ วัน แต่ปัจจุบันนํ้าจะท่วม
ขังนาน ๖-๗ วัน เพราะทะเลสาบมีสภาพเหมือนปากขวดทําให้นํ้าไหลออกได้ช้า นอกจากน้ียังมีปัญหา
เรื่องตะกอนและนํ้าเสีย บริเวณน้ันจะเป็นร่องนํ้าที่มีเขื่อนก้ันทั้งทางตะวันออกและตะวันตก เรือสัญจร
ไปมาทําให้เกิดตะกอนเป็นตม และเรือยังมีการทิ้งนํ้าเสียและกากนํ้ามันซึ่งมีสารเคมีตกค้าง โดยเรือจะ



๑๑๖ 

ระบายนํ้าทิ้งตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ทําให้ปลาที่ชาวบ้านเล้ียงไว้ตาย นอกจากน้ียังมีปัญหาที่ดินชายฝั่งถล่ม 
เพราะกรมเจ้าท่ามีการขุดลอกร่องนํ้าทุกปี ทําให้ที่ดินริมฝั่งของชาวบ้านถล่มลงไป รวมทั้งอุบัติเหตุและ
ฝุ่นละอองมากข้ึน เน่ืองจากตู้คอนเทนเนอร์จะจอดล้นจากท่าเรือออกมาถึงพ้ืนที่ชุมชนภายนอก นักเรียน
จึงต้องเดินอ้อมตู้คอนเทนเนอร์ไปโรงเรียน และการว่ิงเข้าออกของรถขนส่งสินค้าก็ทําให้เกิดฝุ่นละออง
มากขึ้น ที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวมตัวกันย่ืนหนังสือร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และรวมตัวกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทะเลสาบ รวมทั้งจัดต้ังกองทุนในการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย 

   ๔) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ ๒ 

    โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ได้คัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําโครงการ
ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ ต้ังอยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ บ้านนาเสมียน และหมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนกง ตําบลนาทับ 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่โครงการเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ติดกับชายทะเล ช่ือว่า ปลักจาก 
โดยจะขอใช้พ้ืนที่ประมาณ ๖๗๕ ไร่ ด้านที่ติดทะเลยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๙๐๐ เมตร 

    ลักษณะโครงการเป็นท่าเรือนํ้าลึก ประกอบด้วยเขื่อนกันคลื่น ๑๕ ตัว ต้ังอยู่
บริเวณบ้านสวนกงซึ่งเป็นชายหาดที่ ยังคงสภาพและความสมบูรณ์มากที่สุดของจังหวัดสงขลา 
อนุกรรมการสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมเชิญหน่วยงานมาช้ีแจง
และชาวบ้านก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งน้ีกรมเจ้าท่าได้ช้ีแจงชัดเจนว่าต้องการที่จะสร้างท่าเรือนํ้าลึก
สงขลาแห่งที่ ๒ เพราะท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ ไม่สามารถที่จะขยายได้เพ่ิมขึ้นแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี 
ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช้ีแจงว่าระบบนิเวศและทรัพยากรบริเวณสวนกงไม่มีอะไร ซึ่ง
ขัดแย้งกับข้อมูลของชาวบ้านที่บอกว่ามี ปลาโลมา มีเต่า มีกุ้ง ชาวบ้านในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคิดว่า
โครงการจะไม่เกิดขึ้น แต่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลมีท่าทีในการสนับสนุนโครงการชัดเจน และ
พยายามปกปิดข้อมูล ปัจจุบันชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านสวนกงน้ันอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทําข้อมูลความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลสวนกง 

    สถานภาพปัจจุบันของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมเจ้าท่าได้
นําส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา แต่คณะกรรมการได้มีมติไม่เห็นชอบต่อรายงาน
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เน่ืองจากการพิจารณากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า
โครงการเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท 
ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต้องจัดทํา
รายงานผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ถึงแม้ว่ากรมเจ้าท่าจะได้ย่ืนรายงานก่อนที่ประกาศฉบับน้ีจะ



๑๑๗ 

มีผลบังคับใช้ก็ตาม แต่จากการหารือกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สรุปว่าโครงการจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งฉบับตาม
ข้อกําหนดในประกาศดังกล่าว โดยกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพ่ือศึกษา
ทบทวนสํารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกสงขลาแห่งที่ ๒ โดยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
กรณีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนอย่างรุนแรง ใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ ปี 

   ๕) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านนาปรัง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โครงการ 
    ระบายน้ําปลักปลิง และกรณีการแก้ไขน้ําท่วมอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

    โครงการอ่างเก็บนํ้านาปรัง เป็นโครงการในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรและ
วางแผนการใช้ที่ดิน ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๔) 
ของคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กพบ.) โดยมี
กรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการ และได้มีการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
(Pre Feasibility Report) แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อมาจึงได้จ้างบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี 
จํากัด จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เน่ืองจากพ้ืนที่ของ
อ่างเก็บนํ้าจะส่งผลกระทบโดยตรง ทําให้เกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่ทํากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จํานวนกว่า 
๔๐๐ ครัวเรือน รวมพ้ืนที่กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ชาวบ้านบ้านนาปรังจึงไม่เห็นด้วยและร่วมกันคัดค้าน 
จนกระทั่งกรมชลประทานต้องชะลอโครงการไปแล้วต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

    จนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมชลประทานได้มีการร้ือฟ้ืนโครงการขึ้นมาใหม่ 
โดยว่าจ้าง บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จํากัด ให้ทําการสํารวจออกแบบโครงการ
อ่างเก็บนํ้าบ้านนาปรังแล้วเสร็จต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยงบประมาณ ๑๕ ล้านบาท มีพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้า 
๓๙.๖๐ ตารางกิโลเมตร มูลค่าก่อสร้างประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท สันเขื่อนต้ังอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านนาปรัง 
ตําบลคลองกวาง อําเภอนาทวี และมีพ้ืนที่รับนํ้า ๑๐,๐๐ ไร่ ผ่านระบบท่อส่งนํ้าชลประทานฝายปลักปลิง 
โครงการกําหนดวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า 
บรรเทาอุทกภัย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ชาวบ้านก็ยังรวมตัวกันคัดค้านโครงการ เพราะต้อง
สูญเสียที่ดินทํากินและไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางด้านการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร และ
เช่ือว่าเป็นการวางแผนการสร้างอ่างเก็บนํ้าเพ่ือรองรับโครงการสะพานเศรษฐกิจใต้สงขลา-สตูล ซึ่งจะมี
ท่าเรือและโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งนํ้า ไฟ ถนน ท่าเรือ และระบบขนส่งรถไฟรางคู่ รองรับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่จะตามมา ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ชะลอโครงการออกไปอีก 

    ในแผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา-นาทวี นอกจากจะมีโครงการสร้างเข่ือนที่บ้านนาปรัง ใน
บริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้างแล้ว ยังมีโครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา 
โดยจะมีการปรับปรุงและขุดคลอง ๗ สาย ขุดคลองผันนํ้าและคลองเช่ือมจํานวน ๔ แห่ง เป็นระยะทาง



๑๑๘ 

ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่หลายตําบลจากอําเภอนาทวีลงมาจนถึงอําเภอจะนะ รวมทั้งจะ
มีการขุดคลองใหม่เพ่ิมเติมอีกสามสาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมอําเภอจะนะและอําเภอนาทวี 
โดยให้นํ้ามีการระบายไหลลงทะเลเร็วขึ้น ชาวบ้านในพ้ืนที่อําเภอจะนะได้ร่วมกันการคัดค้านโครงการ 
เพราะต้ังข้อสังเกตว่าโครงการต้องการส่งนํ้าจากอ่างเก็บนํ้านาปรังมาใช้ในโรงไฟฟ้าและนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่อําเภอจะนะ 

    ปัจจุบันโครงการระบบระบายนํ้าจากปลักปลิง บางส่วนก็สร้างแล้ว บางส่วนก็ยัง
ไม่ได้สร้าง ชาวบ้านเคยสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการที่ลงมาในพ้ืนที่ก็ไม่ได้รับการช้ีแจงข้อมูลที่ชัดเจน 
นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานก็ได้มาขอลายเซ็นยินยอมจากชาวบ้าน และได้บอกชาวบ้านว่า
เป็นโครงการพระราชดําริ ชาวบ้านบางส่วนก็เลยยินยอม ส่วนชาวบ้านบางส่วนก็ไม่เช่ือ และไปสอบถาม
กับหน่วยงานจึงรู้ว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่โครงการพระราชดําริ รวมท้ังไม่มั่นใจว่าเป็นโครงการจะแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมได้จริงหรือว่าจะสร้างปัญหา ทําให้ชาวบ้านบางส่วนก็ไม่ได้เซ็นยินยอม 

    สําหรับการขุดร่องเพ่ือขยายคลอง คือ คลองสะกอมท่ีผ่านบ้านหวัน และล่าสุด
กรมทางหลวงจะยกระดับสะพานคลองบ้านหวัน เพราะเมื่อนํ้าท่วมใหญ่เมื่อธันวาคม ๒๕๕๓ นํ้าจาก
อําเภอนาทวีและอําเภอจะนะจะไหลลงมามาท่วมสะพานบ้านหวัน รถที่ผ่านอําเภอจะนะไปจังหวัด
ปัตตานีต้องอ้อมไปทางตําบลตลิ่งชัน ซึ่งกรมทางหลวงจะใช้งบประมาณยกระดับสะพานบ้านหวันและ
ถมถนนให้สูงจากระดับเดิมอีก ๑.๖๐-๒.๐ เมตร ทําให้ต้องถมดินเป็นระยะเกือบ ๒ กิโลเมตร ซึ่ง
ชาวบ้านไม่ค่อยเห็นกับการถมดินถนน เพราะจะทําให้ถนนกลายเป็นสิ่งขวางก้ันทางนํ้า และทําให้นํ้า
กักขังท่วมพ้ืนที่ชาวบ้าน ชาวบ้านได้รวมตัวกันล่องเรือ ๖-๗ ลํา เพ่ือสํารวจคลองที่ได้มีการขุดลอกคลอง
และดาดคอนกรีตแล้ว พบว่าสองข้างคลองที่เป็นป่าจากและต้นไม้ถูกทําลาย 

   ๖) โครงการอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น 

    จากการศึกษาความเป็นไปได้ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พ้ืนที่อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ถูกกําหนดให้เป็นหน่ึงในสองพ้ืนที่ทางเลือกของ
โครงการที่จะจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ระยะที่ ๑ ของประเทศไทย ซึ่งมีแผนที่จะมีการจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรมขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๘,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ โรงไฟฟ้ากําลังผลิต ๓๐๐ เมกะวัตต์ 
ท่าเรือนํ้าลึก นํ้าจืดปริมาณประมาณ ๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สําหรับทางเลือกในพ้ืนที่อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ได้มีการเสนอให้มีการติดต้ังสถานีสูบนํ้าจากทะเลสาบสงขลาส่งผ่านท่อยาว ๑๘ กิโลเมตร 
ไปยังพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม นอกจากน้ีในปี ๒๕๕๓ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีความพยายามในการ
ผลักดันโครงการอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าที่ อําเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่รองรับ 
๕,๐๐๐ ไร่ ปริมาณน้ําเพียงพอ ต้นทุนพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกอยู่ในระดับเหมาะสม ปัจจุบันการพัฒนา



๑๑๙ 

โครงการอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้ายังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการกลั่นกรองรายละเอียดจากคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ก่อนนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

   ๗) เหมืองแร่และโรงไฟฟ้าถ่านหินสะบ้าย้อย 

    นอกจากน้ีพ้ืนที่จังหวัดสงขลายังมีแหล่งถ่านหินสะบ้าย้อยซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศรองจากเหมืองแม่เมาะ โดยมีปริมาณถ่านหินสํารอง ปริมาณ ๑๓๔.๗ ล้านตัน 
แอ่งสะบ้าย้อยครอบคลุมพ้ืนที่ อําเภอเทพา และ อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รวมท้ังบางส่วนของ
อําเภอโคกโพธ์ิ่ จังหวัดปัตตานี ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ได้รับสัมปทานทําเหมืองแร่
และวางแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย แต่ได้รับการคัดค้านจากชาวบ้านและ
ชุมชนในพ้ืนที่มาโดยตลอด และครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
พยายามรื้อฟ้ืนโครงการขึ้นมาใหม่อีก โดยได้มีการจ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือศึกษาทําความเข้าใจผลดี ผลเสีย และรูปแบบการพัฒนาแหล่งหินลิกไนต์สะบ้า
ย้อย แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่จะดําเนินโครงการดังกล่าว รวมทั้งก็ยังไม่
ยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าทําการศึกษาและจัดประชุมในพ้ืนที่ 

 

 ๕.๓.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิจากกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 

   ๑) สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา 

    โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา นอกจากจะถูกวางแผนกําหนดมาจาก
แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้ว ก็เป็นผลมาจากการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝ่าย ที่ศึกษาโดย
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน โดยธนาคารแห่งเอเชียที่มีญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ได้แสดงออกและสนับสนุนอย่างชัดเจนที่จะผลักดันให้เกิดการเช่ือมต่อท่อพลังงานระหว่างประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เช่นเดียวกับกรณีศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด
นครศรีธรรมราช จะเห็นได้ว่าชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นไม่ได้มีสิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเองเลย 
โครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่เป็นกรณีร้องเรียนของชาวบ้าน ล้วนเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในระดับต่างประเทศและในประเทศเป็นผู้กําหนดทั้งน้ัน และเป็นการละเมิดสิทธิ
ในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองของชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยท่ีประชาชนใน
จังหวัดก็ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดท้องถิ่นของตนเองเลยรวมท้ังการขอ
อนุญาตดําเนินโครงการไม่ตรงไปตรงมาชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของชุมชนอย่างแท้จริง 

 



๑๒๐ 

   ๒) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 

    การดําเนินการโครงการพัฒนาภาคใต้ในจังหวัดสงขลา ทั้งโครงการท่อส่งก๊าซและ
โรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย โครงการโรงไฟฟ้าสงขลา (จะนะ) ๑ โครงการท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ โครงการ
แท่นขุดเจาะน้ํามัน ล้วนแล้วส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของชาวบ้าน ทั้ง
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ชาวนา ชาวสวนยางพารา และเกษตรกร เช่น การก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ ได้
ส่งผลกระทบต่ออาชีพชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะสัตว์นํ้าตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา
ได้ลดลงและหายไป รวมท้ังการปล่อยนํ้าอับเฉาและน้ํามันรั่วไหลออกมาจากเรือที่สัญจรไปมาในท่าเรือ
นํ้าลึกสงขลา ๑ ส่งผลให้ปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงในกระชังตาย มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าจะนะ ได้แก่ 
นํ้าหล่อเย็นที่ปล่อยลงสู่คลองนาทับก็มีผลกระทบต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง 
มลพิษทางอากาศทําให้เกิดบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด ทําให้ผลผลิตของยางพาราของชาวบ้านที่มีสวนใกล้
กับโรงไฟฟ้าลดลง และอาชีพด้ังเดิมที่พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ ในการเก็บใบจากในพ้ืนที่ป่าชายเลน
บริเวณคลองนาทับมาขายก็หายไป ส่วนการเปิดปิดการเดินเคร่ืองจักรของโรงแยกก๊าซก่อให้เกิดเสียงดัง 
และส่งผลกระทบต่อการทําฟาร์มไก่ในพ้ืนที่ ทําให้ไก่ที่ชาวบ้านเล้ียงมีอัตราการตายเพ่ิมขึ้น จนในที่สุด
บริษัทต้องยกเลิกการนําไก่มาให้ชาวบ้านเลี้ยงเพราะขาดทุน 

   ๓) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

    มลพิษทางอากาศท้ังจากโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ส่งผลให้เด็กกับผู้ใหญ่
ป่วยตลอดทั้งปี ด้วยอาการ หอบหืด ไอ เป็นหวัด และจากการตรวจสารมลพิษทางอากาศของ
โรงพยาบาลจะนะ พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีการปนเป้ือนของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นสารก่อ
มะเร็ง นอกจากน้ีกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นก็ยังก่อให้เกิดความรําคาญ การระเบิดภูเขาทําให้เกิดมลพิษทาง
เสียงและบ้านของชาวบ้านแตกร้าว สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นการละเมิดสิทธิการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
ชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโครงการ 

   ๔) สิทธิชุมชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

    การให้ข้อมูลของโครงการท่ีไม่ตรงไปตรงมากับชาวบ้าน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์
ของโครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิงที่ระบุไว้ว่าเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม แต่ชาวบ้านก็ไม่มั่นใจว่าโครงการ
จะสร้างขึ้นเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหานํ้าท่วม เพ่ือช่วยระบายนํ้าลงทะเลเร็วขึ้นหรือระบายนํ้าเพ่ือการเกษตร 
หรือว่าที่จริงเอานํ้าไปใช้เพ่ือโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเท็จ เช่น จะรับ
ลูกหลานชาวบ้านเข้าทํางาน ชาวบ้านจะได้ใช้ก๊าซและไฟฟ้าราคาถูก โครงการจะมีการก่อสร้างเฉพาะ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไม่มีโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนในพ้ืนที่ ฯลฯ รวมท้ังที่ผ่านมาการ
ดําเนินการโครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซ ไทย-มาเลเซีย หน่วยงานรัฐก็บอกชาวบ้านว่าจะไม่มี



๑๒๑ 

โครงการอ่ืน ๆ อีกแล้ว แต่หลังจากนั้นก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ อําเภอจะนะ อีก ๒ โรง คือ 
โรงไฟฟ้าสงขลา ๑ และสงขลา ๒ รวมถึงปัจจุบันกรมเจ้าท่าก็กําลังเร่งดําเนินการโครงการท่าเรือนํ้าลึก
สงขลา ๒ ที่บ้านสวนกงเช่นกัน อันจะเห็นได้ว่าการลงมาดําเนินการของโครงการต่าง ๆ จะเป็นเฉพาะ
โครงการของหน่วยงานท่ีแยกส่วนกันชัดเจน ทั้ง ๆ ที่โครงการเหล่าน้ีล้วนมีความสัมพันธ์และมาจาก
แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ทั้งสิ้น จึงเป็นการพยายามที่จะบอกข้อมูลเฉพาะบางส่วน อันขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๗ ที่ให้สิทธิของบุคคล
ที่จะได้ข้อมูลและเหตุผลของหน่วยงานรัฐในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา รวมท้ังรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการ 

 

๕.๓.๔ ข้อเสนอของคนจังหวัดสงขลา บทเรียนจากการพัฒนาโครงการพัฒนาภาคใต้ 

 กรณีศึกษาของจังหวัดสงขลาจะมีความแตกต่างกับกรณีอ่ืน ๆ เน่ืองจากจังหวัดสงขลาได้มีการ
เปิดดําเนินการโครงการไปแล้ว ทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า ท่าเรือนํ้าลึกและแท่นขุดเจาะ
ปิโตรเลียม ซึ่งการดําเนินโครงการที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อความสามัคคีและการรวมตัวของคนใน
ชุมชน รวมทั้งส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อประชาชนในพ้ืนที่ ทําให้การรวมตัวกันของ
ชาวบ้านที่จะผลักดันเรื่องต่าง ๆ ค่อนข้างยาก และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแผนพัฒนา
ภาคใต้ในจังหวัดสงขลาก็ไม่ได้มีการเช่ือมร้อยขบวนและร่วมกันสู้ มีเพียงกลุ่มประมงที่ยังเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายอ่ืนอยู่ทําให้การเคลื่อนไปข้างหน้ายังน้อย และเป็นการเคลื่อนไหวเฉพาะประเด็นพ้ืนที่ และยัง
ไม่สามารถหาประเด็นร่วมกันว่าทั้งพ้ืนที่จังหวัดสงขลาจะร่วมกันในประเด็นแบบไหน แต่อย่างไรก็ตามใน
ที่ประชุมระดับจังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงแรม วี.เอล. 
อําเภอหาดใหญ่ ก็ได้มีข้อเสนอดังต่อไปน้ี 

 ๑) ศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีได้สร้างเสร็จและเปิดดําเนินการแล้ว ที่ผ่านมายังไม่มี
การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จึงควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ให้ครอบคลุมทุกมิติ ต้ังแต่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ของโครงการโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ โรงไฟฟ้าสงขลา ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะได้นําไปเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะ รวมทั้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินําเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ๒) การศึกษาเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ในแผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาภาคใต้ไม่ใช่เรื่อง
บังเอิญ แต่เป็นการจงใจออกแบบเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่คนบางส่วน และทําให้คนอ่ืน เช่น ชาวประมง ก็



๑๒๒ 

อาจจะเสียหายถึงหมดอาชีพไปเลย การกําหนดแบบนี้มีกลไกในการทํางาน และกลไกในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ต้ังแต่ส่วนกลางกรุงเทพลงมาถึงสงขลา จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เห็นถึงกลุ่ม
ผลประโยชน์ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการผลักดันแผนและโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ 

 ๓) จัดทําประเด็นร่วมเร่ืองอาหาร  ที่ดิน ประมง และหยุดอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่องพ้ืนที่
แหล่งผลิตอาหารที่อ่าวจะนะ หาดสวนกง ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับชาวสงขลา และรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายรักษ์สงขลา เพ่ือนําปัญหาทั้งหมดไปนําเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ๔) การมีส่วนร่วมในการจัดทําและกําหนดทิศทางการพัฒนาและแผนพัฒนาของชุมชน
ตนเองจังหวัดสงขลา ชาวบ้านไม่ต้องการให้สงขลาพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักเหมือนมาบตาพุด 
จึงต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมในการทําและกําหนดทิศทางแผนของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของ
ประเทศและโลก เป็นเมืองการศึกษาและวัฒนธรรม เมืองที่มีผังเมืองชัดเจน รวมทั้งจังหวัดหรือรัฐต้อง
สนับสนุนทุนวิจัยให้ชุมชน ปัจจุบันการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ทั้งระยะ ๔ ปี ๑๐ ปี และ ๒๐ ปี 
ได้มีการดําเนินการไปเกือบเสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลย ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อ
ชาวบ้าน ในกรณีน้ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรจะเป็นตัวแทนชาวบ้านในการฟ้องร้องให้
หยุดแผนพัฒนาไว้ก่อน และควรสร้างกลไกให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาร่วมกันในการติดตามทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 

๕.๔ กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสตูล 

 ๕.๔.๑ สตูล ประตูเมืองอุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจพลังงาน 

   จังหวัดสตูลเดิมไม่ได้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาที่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ แต่ภายหลังจากที่มีเหตุการณ์สึนามิใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําให้มีการทบทวนเส้นทาง
ยุทธศาสตร์พลังงานระหว่างอันดามันและอ่าวไทย หลังจากน้ันเป็นต้นมาแนวสะพานเศรษฐกิจหรือ
แลนด์บริดจ์ สตูล–สงขลา จึงได้รับการผลักดันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงานใหม่ โดยโครงการ
ประกอบด้วยท่าเรอืนํ้าลึกสองฝั่งทะเล รวมถึงระบบขนส่งและโครงข่ายคมนาคมที่จะเช่ือมต่อระหว่างกัน 
ในรายงานโครงการสํารวจออกแบบเพ่ือการก่อสร้างท่าเรือปากบารา โดย บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ 
จํากัด ร่วมกับ ทีม คอนซัลต้ิงเอนจิเนียริ่ง จํากัด และ บริษัท แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จํากัด ภายใต้การ
จัดจ้างของกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี (กรมเจ้าท่า ในปัจจุบัน) รายงานได้จัดทําแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล โดยท่ีรัฐบาลจะต้อง
สร้างระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างท่าเรือนํ้าลึกปากบารากับท่าเรือสงขลา ดังน้ี 



๑๒๓ 

   ๑) การขนส่งด้านถนน โดยพัฒนาโครงข่ายถนนทั้งโครงข่ายถนนรอบท่าเรือปากบารา
และโครงข่ายถนนที่เช่ือมสตูลไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการขยายและปรับปรุงเส้นทางเช่ือมระหว่าง
สามแยกคูหา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เพ่ือช่วยในการขนส่งสินค้า
ระหว่างท่าเรือ หรือสร้างถนนสายในจากอําเภอละงู จังหวัดสตูล ไปท่าเรือสงขลา ด้วยการเจาะอุโมงค์ 

   ๒) การขนส่งทางรถไฟ ซึ่งจะใช้เป็นวิธีการขนส่งหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือ
ทั้งสอง โดยสร้างทางรถไฟระบบรางคู่ เพ่ือให้การขนส่งที่รวดเร็ว ทั้งน้ีในปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถไฟ
เช่ือมต่อมาถึงจังหวัดสตูล ทางรถไฟที่อยู่ใกล้กับท่าเรือปากบารา คือ เส้นทางรถไฟที่ไปทางอําเภอ
หาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดสตูล โดยมีสถานีอยู่ที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็น
สถานีที่ใกล้ที่สุด ระยะทางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร 

   ๓) การวางขนส่งทางท่อ เพ่ือขนส่งสินค้าเหลว ได้แก่ นํ้ามัน ก๊าซ และสารเคมี เพ่ือลด
ต้นทุนและความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าเหลว 

   ๔) การสร้างสถานีรวบรวมตู้สินค้า และรวบรวมสินค้าเหลว สถานีสินดังกล่าว อาจจะ
ใช้บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และบริเวณห่างออกไปอีก ๑๐ กิโลเมตร ทางทิศใต้ของ
สถานีรถไฟสงขลา ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ ๒๐ ไร่ และสร้างสถานีรวบรวมสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมสตูล 

   ส่วนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ว่าจะ
ดําเนินการแบบบูรณาการและมียุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบาราให้เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการส่งออก ประกอบด้วย (รปูภาพที่ ๑๗) 

   ๑) ท่าเรือนํ้าลึกปากบารา สําหรับการส่งสินค้าออกและนําเข้า โดยพัฒนาเป็นท่าเรือ
เอนกประสงค์ (Multi–purpose Port) ที่มีการขนส่งสินค้าแบบใส่ตู้สินค้า แบบเทกอง และสินค้าเหลว
ทางท่อ ได้แก่ นํ้ามัน แก๊ส สารเคมี 

   ๒) การพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมควบคู่กับท่าเรือนํ้าลึก ซึ่งมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
สําหรับพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ในบริเวณอําเภอละงู จังหวัดสตูล นิคม
อุตสาหกรรมในที่น้ีแบ่งเป็น ๓ เขต คือ  

    - เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone) ทั้งหมด โดย
ไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร ทั้งในกรณีนําวัตถุดิบเข้าและเมื่อส่งออกสินค้าสําเร็จรูป 

    - เขตอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเช่ือมโยงไปข้างหน้าสูง 
เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น 



๑๒๔ 

   - เขตอุตสาหกรรมเบา เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหารทะเลกระป๋อง เป็นต้น 

   นอกจากน้ี ยังมีเขตอุตสาหกรรมสนับสนุนและต่อเน่ืองกับท่าเรือ ได้แก่ อู่ซ่อมเรือหรือ
อู่ต่อเรือ อุตสาหกรรมซ่อมและล้างตู้ขนสินค้า เขตนี้อยู่ติดหรือใกล้กับท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 

 

 
รูปภาพที่ ๑๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจพลังงาน สตูล-สงขลา 

 

   ส่วนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญของการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมปากบารา โดยมีการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการพัฒนาดังน้ี 
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเวชกรรมและเภสัชกรรม (สามารถซื้อสารเคมีจากอินเดียและยุโรป) 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด (ถ่านหิน) โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก 
รวมถึงสถานีรวบรวมและขนส่งสินค้าทั่วไปควบคู่กับการขนส่งสินค้าเหลว ทั้งนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
สารเคมี รวมถึงปิโตรเคมี 



๑๒๕ 

   หากพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาของหน่วยงานรัฐดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่าการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูลน้ี เป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมที่ควบคู่ไปกับการขนส่ง
สินค้าพลังงานทางท่อรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนที่ ทั้งปิโตรเคมี เหล็กกล้า โรงไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอ่ืน ๆ 

 

 ๕.๔.๒ สถานการณ์รอ้งเรียนและโครงการพัฒนาภาคใต้ในจังหวัดสตูล 
   ๑) โครงการท่าเรอืน้ําลึกปากบารา 
    เน่ืองจากความต้องการในการขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลงสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ อีกทั้งปัจจุบันน้ีพ้ืนที่ในแผนการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก การให้บริการเริ่มหนาแน่นและไม่
เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มทุนอุตสาหกรรม รัฐบาลจึงมีความต้องการและ
จําเป็นต้องขยายการพัฒนาการสร้างท่าเรือนํ้าลึกไปพ้ืนที่ภาคใต้มากข้ึน ผลการศึกษาเปรียบเทียบการ
สร้างท่าเรือนํ้าลึกในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มี 
นายธนิต โสรัตน์ เป็นประธาน ได้ ข้อสรุปว่า ท่าเรือปากบาราฝั่งตะวันตกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมที่สุด 
เน่ืองจากเป็นท่าเรือที่สามารถเช่ือมโยงเส้นถนนเป็น "แลนด์บริดจ์" กับท่าเรือจะนะ จังหวัดสงขลา ทาง
ฝั่งตะวันออกได้ โดยระยะทางเช่ือม ๒ ฝั่ง ประมาณ ๑๐๐ กว่ากิโลเมตรเท่าน้ัน และใกล้ศูนย์กลาง
ภาคใต้ ส่วนเส้นทางรถไฟโดยการศึกษาของ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัทที่ปรึกษาที่ศึกษา
โครงการท่าเรือนํ้าลึกในภาคใต้ ระบุว่า หากรัฐบาลเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างท่าเรือปากบารา จะใช้
งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๓ ระยะ ระยะแรก
ใช้เงินลงทุน ๑๐,๖๐๐ ล้านบาท รองรับตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ๒๐ ฟุต ได้ ๘.๒๕ แสนตู้ กําหนดการ
ก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ส่วนระยะที่ ๒ กําหนดการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ ใช้เงิน
ลงทุน ๕,๑๐๐ ล้านบาท รองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ ๑.๓ ล้านตู้ ส่วนในขณะท่ีระยะที่ ๓ จะก่อสร้างในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๗ ใช้เงินลงทุน ๑๐,๓๐๐ ล้านบาท รองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ ๒.๔ ล้านตู้ 
    ท่าเทียบเรือนํ้าลึกปากบาราและลานกองสินค้า เป็นพ้ืนที่ถมทะเล อยู่ใกล้แนวน้ํา
ลึก ๔.๒ กิโลเมตร โดยแบ่งการพัฒนาพ้ืนที่โครงการออกเป็น ๓ ระยะ ดังน้ี 
    - การพัฒนาระยะที่ ๑ พ้ืนที่ท่าเทียบเรือจะต้ังอยู่บนพ้ืนที่ถมทะเลซึ่งมีขนาด 
๔๓๐ x ๑,๐๘๖ เมตร รวมเน้ือที่ประมาณ ๒๙๒ ไร่ มีขนาดความยาวหน้าท่า ๗๕๐ เมตร และเช่ือมต่อ
กับพ้ืนที่บนฝั่งด้วยสะพานคอนกรีต ๔ ช่องจราจร และทางรถไฟเป็นเส้นทางขนส่งความยาวประมาณ 
๔.๕ กิโลเมตร จากฝั่งด้านนอกของท่าเทียบเรือจะมีการสร้างเข่ือนหินทิ้งเพ่ือกันคลื่น ยาว ๑,๗๐๐ เมตร 
และขุดร่องนํ้าเดินเรือกว้าง ๑๘๐ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร ด้วยความลึก ๑๔ เมตร พ้ืนที่ด้านหน้าเป็น
ท่าเทียบเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ด้านข้างเป็นท่าเทียบเรือบริการ และด้านหลังเป็นลานกองตู้สินค้า



๑๒๖ 

และรางรถไฟ โดยแบ่งการพัฒนาโครงการเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย การก่อสร้าง 
ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ ๒ ท่า ความยาวหน้าท่า ๗๕๐ เมตร และท่าเทียบเรือบริการ ความยาว 
๒๑๒ เมตร ลานกองสินค้าตู้ ขนาดกว้าง ๒๘๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร อาคารต่าง ๆ รวม ๒๖ อาคาร 
ถนนภายในท่าเทียบเรือ และลานจอดรถบรรทุกสินค้า ระบบสาธารณูปโภค สะพาน และถนนเข้าสู่ 
ท่าเทียบเรือ การขุดลอกร่องนํ้า แอ่งกลับเรือและที่จอดเรือบริเวณหน้าท่า ทางรถไฟเข้าท่าเทียบเรือ 
และลานขนส่งตู้สินค้าจากรถไฟ (๒) สําหรับส่วนที่ ๒ เป็นลานกองเก็บตู้สินค้าพ้ืนที่ กว้าง ๒๘๐ เมตร 
ยาว ๓๕ เมตร และระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมเติม 
    - การพัฒนาระยะที่ ๒ จะเกิดขึ้นหลังจากท่าเรือระยะที่ ๑ เปิดใช้งานไปแล้ว ๖ ปี 
ต้องก่อสร้างเพ่ิมด้วยการถมทะเลส่วนปลายด้านที่อยู่ใกล้ชายฝั่งเพ่ิม ๒๔๐ ไร่ เป็นรูปตัว L เพ่ือทําเป็น
ท่าเทียบเรือความยาวหน้าท่า ๕๐๐ เมตร พร้อมลานกองตู้สินค้าและอาคารประกอบ 
    - การพัฒนาระยะที่ ๓ ทําต่อจากการพัฒนาระยะที่ ๒ โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ด้านทิศตะวันออกของท่าเรือเดิมหลังเปิดใช้งานแล้ว ๑๒ ปี โดยให้มีความยาวหน้าท่า ๑,๐๐๐ เมตร 
และจะมีการถมทะเลเพ่ิมเติมอีก ๔๕๐ ไร่ รวมทั้งมีการขยายร่องนํ้าและแอ่งกลับลําเรือจาก ๑๘๐ เมตร 
เป็น ๓๐๐ เมตร และความลึกร่องนํ้าเป็น ๑๕ เมตร 
    ทั้งน้ีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไม่ได้มีการ
จัดทําหมดทั้ง ๓ ระยะ ที่มีการถมทะเลรวมกว่า ๙๘๒ ไร่ แต่เป็นการจัดทําเฉพาะการพัฒนาโครงการใน
ระยะที่ ๑ ที่มีการถมทะเลเพียงพ้ืนที่ ๒๙๒ ไร่ เท่าน้ัน อีกทั้งยังไม่มีการประเมินผลกระทบต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีการเช่ือมโยงกับการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา เช่น แหล่งหินและทรายที่จะนํามาใช้ในการ
ถมทะเล เป็นต้น 
   ปัจจุบันโครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ยังอยู่ในระหว่างการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบการพิจารณา และอีกทั้งต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติเพ่ือทําการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเภตราจํานวน ๔,๗๓๔ ไร่ 
   ๒) โครงการนิคมอุตสาหกรรมละงู ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ 
    จากการลงสํารวจแนวเขตพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมละงู 
๑๕๐,๐๐๐ ไร่ พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวน่าจะต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของถนนสายปะเหลียน–สตูล ครอบคลุม
อาณาบริเวณ ๔ อําเภอ คือ อําเภอละงู เกือบเต็มพ้ืนที่ยกเว้นบ้านวังสายทอง ตําบลนํ้าผุด ตําบลปาล์ม
พัฒนา อําเภอมะนังบางส่วน ตําบลอุไดเจริญ อําเภอควนกาหลงบางส่วน และบ้านสวนเทศ อําเภอท่าแพ 
ปัจจุบันโครงการน้ียังอยู่ในขั้นการเป็นกรอบแนวคิดในรายงานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมจากการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 
 



๑๒๗ 

   ๓) โครงการทางรถไฟเช่ือมการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 
    สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้นทางรถไฟเช่ือมการขนส่งสินค้าระหว่าง
ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน (รถไฟรางคู่) ตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก
บ้านปากบารา จังหวัดสตูล และพัฒนาศักยภาพท่าเรือนํ้าลึกจะนะ ตําบลนาทับ จังหวัดสงขลา และ
ร่วมกันทําหน้าที่เป็นสะพานเศรษฐกิจ สร้างทางเลือกใหม่ในการขนส่งผ่านประเทศไทยแทนการเดินเรือ
ผ่านช่องแคบมะละกา โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
อันประกอบด้วย บริษัท เอเช่ียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จํากัด บริษัท เอ็นริช คอนซันแตนท์ จํากัด 
บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จํากัด และบริษัท พีทีแอล 
คอนซัลแทนส์ จํากัด ให้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้น ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และจ้าง บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ 
จํากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยท่ีคณะที่ปรึกษาได้เสนอแนวเส้นทางการก่อสร้างทางรถไฟสาย แนวเส้นทางที่ ๒A จากทั้งหมดที่มี
การนําเสนอ ๔ แนวเส้นทาง โดยให้เหตุผลว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดทั้งทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
สังคมและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความเหมาะสมในหลายปัจจัย เช่น ลักษณะรูปแบบของแนวเส้นทาง
รถไฟ การก่อสร้าง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ การขนส่ง การเดินรถและระยะเวลา คุณภาพการ
ให้บริการ ค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืนที่ดิน การพัฒนาพ้ืนที่ย่านชุมชน และเป็นแนวทางเลือกที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
    แนวเส้นทางที่ ๒A (รูปภาพที่ ๑๘) น้ี จะต้องมีการตัดผ่านพ้ืนที่ตําบลต่าง ๆ จาก
ท่าเรือนํ้าลึกปากบาราไปยังท่าเรือสงขลาแห่งที่ ๒ ได้แก่ ตําบลปากนํ้าและตําบลละงู อําเภอละงู ตําบล
แประ อําเภอท่าแพ ตําบลควนกาหลง และตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตําบลเขาพระ 
ตําบลท่าชะมวง และตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ ตําบลฉลุงทุ่งตําเสา ตําบลบ้านพรุ ตําบลคอหงส์
และตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ ตําบลพิจิตร อําเภอนาหม่อม ตําบลจะโหนง ตําบลตลิ่งชัน และ
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งหมดเป็นเขตแนวใหม่ตลอดสายตัดผ่านทางรถไฟสาย
หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ บริเวณตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตัดผ่านเส้นทางรถไฟ
สายหาดใหญ่–สุไหงโกลก บริเวณตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังท่าเทียบเรือนํ้าลึก
สงขลาแห่งที่ ๒ รวมระยะทาง ๑๔๒ กิโลเมตร ซึ่งเบ้ืองต้นได้นําเสนอรูปแบบการลงทุนระหว่างรัฐกับ
เอกชนหรือบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

    แนวเส้นทางที่เลือกน้ี ประกอบด้วย แนวเขตทางกว้าง ๔๐ เมตร มีสถานีรับส่ง
ผู้โดยสาร ๒ แห่ง คือ สถานีละงู และสถานีควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยแนวเขตทาง



๑๒๘ 

บริเวณย่านสถานีจะมีความกว้าง ๘๐ เมตร ในเบ้ืองต้นกําหนดให้มีศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot) ๒ แห่ง คือ 
ศูนย์ซ่อมบํารุงควนกาหลง และศูนย์ซ่อมบํารุงบ้านคลองทิง อําเภอจะนะ และสถานีบรรจุและแยกสินค้า 
(Inland Container Depot, ICD) ๑ แห่ง บริเวณบ้านนายสี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะทํา
การพิจารณาความเหมาะสมในขั้นต่อไป และได้จัดแบ่งการพัฒนาระบบรถไฟเพ่ือสะพานเศรษฐกิจ
สงขลา-สตูล ออกเป็น ๔ ระยะ คือ 

    - ระยะที่ ๑ ก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา และระบบรถไฟเพ่ือการส่งออกและ
นําเข้า โดยพัฒนาเป็นระบบรถไฟรางเด่ียวแบบ Meter Gauge เพ่ือเช่ือมต่อกับโครงข่ายเส้นทางรถไฟ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ 

    - ระยะที่ ๒ ขยายทางรถไฟจากระยะที่ ๑ ไปเช่ือมต่อกับท่าเรือสงขลาแห่งที่ ๒ 

    - ระยะที่ ๓ ขยายขีดความสามารถของระยะที่ ๑ โดยก่อสร้างเพ่ิมเติมเป็น
รถไฟรางคู่ ระบบ Meter Gauge ตลอดแนว 

    - ระยะที่ ๔ อาจจะมีการก่อสร้างแบบ Meter Gauge หรือ Standard เป็น
เส้นทางอิสระ โดยไม่เช่ือมโยงกับโครงข่ายเส้นทางรถไฟเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการเป็นสะพานเศรษฐกิจ 

 

 
รูปภาพที่ ๑๘  โครงการทางรถไฟเช่ือมโยงการขนส่งสินคา้ระหว่างท่าเรืออันดามันและอ่าวไทย 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 

 



๑๒๙ 

   ๔) โครงการท่อพลังงาน 

    ปี ๒๕๕๑ กระทรวงพลังงานได้ศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับโครงการท่อส่งนํ้ามันดิบและ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องเช่ือมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย อันเป็นส่วนหน่ึงของสะพาน
เศรษฐกิจ หรือแลนด์บริดจ์สงขลา–สตูล ผลการศึกษาพบว่า แนวเส้นทางเช่ือมระหว่างสงขลา–สตูล ที่
เหมาะสมกับการวางท่อส่งนํ้ามัน จะเร่ิมจากทุ่นขนถ่ายนํ้ามันกลางทะเลฝั่งอันดามัน ห่างจากชายฝั่ง
อําเภอละงู ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร ที่ระดับร่องนํ้าลึก ๒๕ เมตร ขนถ่ายนํ้ามันจากเรือบรรทุกนํ้ามัน
ขนาด ๓๐๐,๐๐๐ ตัน และจะมีการก่อสร้างคลังเก็บนํ้ามันที่บริเวณบ้านปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
โดยออกแบบเป็นคลังขนาดกลาง ใช้พ้ืนที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ส่วนฝั่งอ่าวไทยจะมีการวางทุ่นขนถ่าย
นํ้ามันกลางทะเลห่างฝั่งออกไปในระยะพอๆ กับด้านฝั่งทะเลอันดามัน แต่การก่อสร้างคลังเก็บนํ้ามัน 
ออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่า โดยจะใช้พ้ืนที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ตรงบริเวณติดกับบ้านวัดขนุน อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

    ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือทบทวนแนวท่อพลังงาน 
(Energy Bridge) ระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 

   ๕) อุโมงค์เชื่อมทางหลวงสตูล–เปอร์ลิส 

    เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงมหาดไทยได้มีการนําเสนอโครงการก่อสร้างถนน
สตูล–เปอร์ลิส โดให้กรมทางหลวงไปศึกษารายละเอียดความเหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โครงการถนนสตูล–เปอร์ลิส ได้ถูกบรรจุเข้าในโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ ๓ ฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ในที่ประชุม IMT–GT ที่อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้าง บริษัท เทสโก้ จํากัด เป็นผู้ทําการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโครงแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้เลือกเส้นทางผ่านตําบลปูยู ระยะทางประมาณ 
๓๕ กิโลเมตร แต่เน่ืองจากเส้นทางดังกล่าวจะผ่าพ้ืนที่ป่าชายเลนในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยจึงเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปพัฒนามาเป็นสาย 
สตูล–วังประจัน–วังเกลียน–เปอร์ลิส แทน ในขณะที่มาเลเซียยังต้องการให้สร้างถนนในแนวเดิม จึงทํา
ให้ไม่สามารถตกลงกันได้ 

    จนปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง 
ถนนหมายเลข ๔๑๔๘ ควนสะตอ–วังประจัน ขนาด ๒ ช่องจราจร วงเงินงบประมาณ ๒๔๐ ล้านบาท 
และเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสตูลได้นําเสนอโครงการเจาะอุโมงค์สตูล–เปอร์ลิส ต่อ
มุขมนตรีประเทศมาเลเซีย โดยเสนอเส้นทางการเจาะผ่านภูเขาสันกาลาคีรีที่เช่ือมระหว่างไทย–มาเลเซีย 
เป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร ทั้งน้ีหอการค้าจังหวัดสตูลก็ได้ออกมาสนับสนุนและช่วยผลักดันโครงการ 



๑๓๐ 

    จนกระทั่งในการประชุมหารือประจําปี ครั้งที่ ๔ ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับ
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีของทั้ง ๒ ประเทศ ได้แสดง
ความสนใจต่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าว เน่ืองจากจะช่วยอํานวยความสะดวก ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการท่องเท่ียวระหว่างไทยกับมาเลเซีย อีกทั้งสนับสนุนการเช่ือมโยงระดับภูมิภาค และเมื่อ
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบในหลักการให้ศึกษาความเหมาะสมโครงการ
อุโมงค์เช่ือมทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูล–เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท โดย
มอบหมายให้จังหวัดสตูลร่วมกับกรมทางหลวง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาความเช่ือมโยงกับโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจสงขลา–สตูล ทั้งน้ีปัจจุบัน
โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณของสํานักงานจังหวัดสตูล 
และโครงการจะต้องมีการเจาะระเบิดภูเขาสันกาลาคีรีเป็นระยะทางประมาณ ๒-๔ กิโลเมตร 

   ๖) โครงการอ่างเก็บน้ําคลองช้าง อําเภอควนกาหลง 

    โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองช้างของกรมชลประทาน ต้ังอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๒ 
บ้านทุ่งนุ้ย ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พ้ืนที่โครงการ ๑,๗๐๐ ไร่ สามารถกักเก็บนํ้าได้ 
๓.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าให้แก่พ้ืนที่พืชเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภคให้แก่
อําเภอเมืองสตูล และอําเภอควนโดน รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาบรรเทาอุทกภัยในเขตอําเภอควนกาหลง
อีกด้วย ที่ผ่านมาโครงการได้รับอนุมัติงบการศึกษาออกแบบไปแล้ว ๑๘ ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษา และโครงการได้ถูกชาวบ้านร่วมกัน
คัดค้าน เพราะจะทําให้ชาวบ้านสูญเสียพ้ืนที่ทํากินและต้องอพยพโยกย้ายออกจากชุมชน อีกทั้งชาวบ้าน
คาดว่านํ้าจากเขื่อนคลองช้างน้ีจะสร้างขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของจังหวัดสตูล 

 

 ๕.๔.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิจากกรณีศึกษาจังหวัดสตูล 

   ๑) สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา 

    โครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล เป็นโครงการท่าเรือพ่วงด้วย
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ถูกริเริ่มและผลักดันโดยภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินการและพัฒนาโครงการคือ กรมเจ้าท่า และภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมของสะพาน
เศรษฐกิจพลังงานสงขลา-สตูล โดยการศึกษาในครั้งหลังสุดได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศดูไบ ทั้งน้ี
แนวคิดเรื่องสะพานเศรษฐกิจพลังงานได้มีมาต้ังแต่การทําการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้
ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น แต่โครงการได้หยุดชะงักไปในช่วงที่ประเทศมีสภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า หลังจากที่การก่อต้ังกระทรวงพลังงานข้ึนมาใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลจึงได้รื้อฟ้ืน



๑๓๑ 

โครงการขึ้นมาใหม่ แต่เปลี่ยนแนวเส้นทางสะพานเศรษฐกิจมาเป็นสตูล-สงขลาแทน โดยที่ชาวบ้านและ
ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองเลย 

   ๒) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 

    พ้ืนที่ริมชายฝ่ังบ้านบ่อเจ็ดลูก ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจชุมชนของชาวประมง ๙ หมู่บ้าน กว่า ๑,๒๐๐ ครัวเรือน และสร้างรายได้จากการจับสัตว์นํ้า
ชายฝั่งทะเลในอ่าวปากบารา ในช่วงฤดูมรสุมชาวประมงจะไปจับสัตว์นํ้าในอ่าวปากบารา เพราะมีเกาะ
ช่วยบังคลื่นลมแรงให้ พอนอกฤดูมรสุม ชาวบ้านจะมาจับสัตว์นํ้าที่ชายฝั่งบ้านบ่อเจ็ดลูก การจับสัตว์นํ้าที่น่ี
จึงทําได้เพียงปีละ ๖ เดือนเท่าน้ัน ชาวบ้านที่มีเรือประมง จะมีรายได้จากการจับสัตว์นํ้าเฉลี่ยมากที่สุด
ประมาณ ๕,๐๐๐–๖,๐๐๐ บาทต่อวันต่อลํา ตํ่าสุดประมาณ ๔๐๐–๕๐๐ บาทต่อวันต่อลํา โดยยังไม่หัก
ค่านํ้ามันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

    นอกจากน้ี ในพ้ืนที่ชายฝั่งชุมชนบ่อเจ็ดลูกยังมีหอยตะเภา ซึ่งเป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ เน่ืองจากในชายฝั่งทะเลอันดาจะมีแหล่งหอยตะเภาอยู่เพียง ๒ แห่งเท่าน้ัน คือ บ้านบ่อเจ็ดลูก 
จังหวัดสตูล และบริเวณชายหาดปากเมง จังหวัดตรัง ชาวบ้านจับหอยโดยใช้วิธีการและภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน ทั้งน้ีในชุมชนมีชาวประมงกว่า ๔๐๐ คน ที่จับหอยตะเภาขาย และจับได้เพียง ๖ เดือนต่อปี 
เฉลี่ยคนละ ๕–๑๐ กิโลกรัมต่อวัน รวมประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท รวม
รายได้ทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อวัน ระยะเวลาการจับ ๑๘๐ วันต่อปี หรือ ๖ เดือน ขายได้รวม
ประมาณ ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ันชาวบ้านยังมีการทําไซเพ่ือใช้ในการจับปู หากินได้ตลอดทั้งปี 
มีเรือประมงไซปูจํานวน ๒๐๐ ลํา รายได้เฉลี่ยวันละ ๒๐๐ บาทต่อลํา รวมรายได้ทั้งหมดต่อวันประมาณ 
๘๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งปีประมาณ ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท อวนกุ้ง จับได้เพียง ๔ เดือนต่อปี มีเรืออวนกุ้ง
จํานวน ๓๐๐ ลํา มาจาก ๓ ตําบลในอําเภอละงู จับกุ้งได้เฉลี่ยวันละ ๕๐๐ บาทต่อลํา รวมรายได้
ทั้งหมดต่อวันประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมรายได้ทั้งหมด ๔ เดือน ประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
อวนปลาทราย มีเรือประมงจับปลาชนิดน้ี ๒๐๐ ลํา จับได้ตลอดทั้งปี มีรายได้วันละประมาณ ๕๐๐ บาท 
รวมรายได้ทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังปีประมาณ ๓๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับอวนปู มีเรือประมง
ใช้อวนปู ๕๐ ลํา จับได้ตลอดทั้งปี รายได้เฉลี่ยวันละ ๔๐๐ บาทต่อลํา รวมวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
ปีประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โป๊ะนํ้าต้ืนเป็นเคร่ืองมือดักจับปลาประจําที่ชนิดหน่ึง มีทั้งหมด ๒๐๐ ลูก 
จับได้ ๕ เดือนต่อปี รายได้เฉลี่ยวันละ ๘๐๐ บาทต่อลูก รวมทั้ง ๒๐๐ ลูก ตกวันละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๕ เดือนได้ประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมรายได้ทั้งหมดของชาวประมงท่ีจับสัตว์นํ้าได้ในแถบ
ชายฝ่ังบ้านบ่อเจ็ดลูกสูงถึงประมาณ ๑๘๖ ล้านบาทต่อปี นอกจากน้ีชาวบ้านบ่อเจ็ดลูกยังมีรายได้จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย โดยมีกลุ่มเรือประมงที่นํานักท่องเที่ยวมาชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น ดูการจับปู 
โดยร่วมมือกับรีสอร์ทต่าง ๆ ทําให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นรวมประมาณ ๒ ล้านบาทต่อปี การก่อสร้าง



๑๓๒ 

ท่าเรือปากบาราจะมีการขุดทรายในบริเวณชายฝั่งบ้านบ่อเจ็ดลูก ไปถมที่ทําท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 
รวมท้ังมีการขุดลอกร่องนํ้าลึก ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการดํารงชีพและเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 

 

 ๕.๔.๔ ข้อเสนอของคนจังหวัดสตูล แผนพัฒนาประชาชนบนฐานศักยภาพของจังหวัดสตูล 

   สตูลเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ทางทะเล นิเวศน์ป่าเขา และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และมีศักยภาพสูงในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ผลผลิตทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจ ไม้ผล การประมงของจังหวัดมีความหลากหลายทั้งประมงนํ้าลึก 
ฟาร์มสัตว์นํ้าสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด และสร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีจังหวัด
สตูลมีความหลากหลายด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม มีภูมิปัญญาที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด 
มีความสงบประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความปลอดภัยในชีวิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
ชายแดนในภาคใต้ 

   สตูลยังเป็นจังหวัดติดชายฝั่งทะเลอันดามัน และติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งพ้ืนที่
ใกล้เคียงมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่สามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของจังหวัดสู่ตอนบนของฝั่งทะเล
อันดามัน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจังหวัดตรัง ภูเก็ต กระบ่ี และเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านจาก
ลังกาวี รัฐเคดาห์ มาที่จังหวัดสตูลได้ แนวโน้มการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวตะวันตก นิยมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม และการให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียวสีเขียว นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่
ใกล้เคียงเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ศูนย์การท่องเที่ยวสําคัญของภาคใต้ คืออําเภอหาดใหญ่ และ
เกาะลังกาวี ซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิต และการกระจายสินค้าของจังหวัด 

   จังหวัดสตูลอยู่ในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นพ้ืนที่ใน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ทําให้เอ้ือต่อการประสานเช่ือมโยงเชิงนโยบายการพัฒนากับภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนทําให้เอ้ือต่อการนําส่งผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตฮาลาลสู่
ตลาด รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันไปยังฝั่งทะเลอ่าวไทย และมีนโยบายพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรายได้หลักของประเทศ ปัจจุบันความต้องการทางอาหารของโลกมีสูง 
วิกฤติทางธรรมชาติทําให้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดน้อยลง 

   โครงการได้ร่วมกับเครือข่ายและกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล จัดสมัชชาเครือข่ายคนสตูล
ในหัวข้อ “แผนพัฒนาประชาชนจังหวัดสตูล การปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล”เมื่อ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 



๑๓๓ 

เพ่ือร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์และประเด็นการปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล ซึ่ง
สามารถสรุปข้อเสนอต่อการปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดได้ดังน้ี 

   ๑) รัฐต้องทบทวนแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้และโครงการขนาดใหญ่ที่กําลัง
จะเกิดขึ้นที่ จังหวัดสตูล เช่น โครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล โครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 
และโครงการอ่ืน ๆ เน่ืองจากเป็นโครงการที่คาดว่าจะทําให้เกิดความสูญเสียทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว แหล่งอาหาร และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม และวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างมหาศาล 

   ๒) รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสตูลบนฐานต้นทุนทางสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การเกษตรแบบสมดุล และการประมงอย่างรับผิดชอบ เป็นต้น 

   ๓) ต้องจัดให้มีการสํารวจ และศึกษาพื้นที่คุ้มครองเฉพาะ เพื่อประกาศให้เป็นเขต
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมินิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่วางไข่ของปลา พ้ืนที่สัตว์นํ้า
หายาก แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากร ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิต
อาหารทางทะเลที่มีความสําคัญของจังหวัดสตูล เช่น พ้ืนที่เกาะสาหร่าย อ่าวปากบารา อ่าวขอนคลาน  
อ่าวแหลมสน อ่าวตันหยงโป ฯลฯ 

   ๔) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน และสนับสนุนกลุ่ม
เหล่านั้นให้ดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การทําธนาคารปูไข่ ธนาคารก้ัง 
แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า บ้านปลา และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มองค์กร
ชาวประมงพ้ืนบ้าน 

   ๕) สนับสนุนการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเรียนรู้รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการลงพื้นที่จริง ร่วมกิจกรรม และนํา
รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้
ศักยภาพเชิงธรรมชาติที่มีอยู่ และพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
จริงจัง มิใช่ชุมชนเป็นเพียงแหล่งถูกท่องเที่ยวเช่นในปัจจุบัน 

   ๖) ส่งเสริมการเกษตรอย่างย่ังยืน โดยมีข้อเสนอที่สําคัญดังน้ีคือ ให้ทบทวน
ยุทธศาสตร์ และเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เกษตรกรรมย่ังยืน และการจัด 
แบ่งเขตพ้ืนที่ (Zoning) พ้ืนที่ด้านการเกษตร และกําหนดพ้ืนที่คุ้มครองที่เป็นฐานอาหาร ตามบทบัญญัติ
การปกครองท้องถิ่น กฎหมายต่าง ๆ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกําหนดให้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ี 



๑๓๔ 

    มาตรการระยะสั้น ได้แก่ 

    - ประกาศวาระจังหวัดสตูล เป็นเมือง “เกษตรสุขภาพและความม่ันคงทาง
อาหาร” (Healthy Green Clean and Food Security City) 

    - ออกนโยบายสนับสนุน “เกษตรสุขภาพ” ซึ่งปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

    - ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรชุมชน (Community Support Agriculture - CSA) 
ตลาดสีเขียวในระดับชุมชน และจังหวัด 

    - จัดต้ังกองทุนสนับสนุน “เกษตรกรรมเพ่ือคลังยาคลังอาหาร” จังหวัดสตูล 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน หรือองค์กรเกษตรกรตระหนัก และมีส่วนร่วมในการจัดการด้านความมั่นคงทาง
อาหารและยา 

    มาตรการระยะยาว ได้แก่ 

    - ต้องมีการจัดสรรสิทธิทํากินและที่ดินทํากิน เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ใน
การเกษตรอย่างเป็นธรรม 

    - สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และจัดทําฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชพ้ืนบ้าน และ
ภูมิปัญญาการเกษตรจังหวัดสตูล (ตามภูมินิเวศ เขา-นา-เล) 

     - ออกนโยบาย “พฤกษาอาเซียน” อุทยานการเรียนรู้ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการที่ดินหรือพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมจังหวัดสตูล 

    - ออกนโยบายให้มีการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรท่ีเกิดขึ้นจากภาค
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ และรักษาที่ดินทํากินของเกษตรกรจากการถูกขายทอดตลาด 

   ๗) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก โดยจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งโรงเรียน
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ จากการสอนหนังสือมาเป็นการสอนคน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยทางจังหวัดต้องส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทสังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ผ่านการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน รวมท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนภายใน จังหวัดสตูล เพ่ือเรียนรู้อัตลักษณ์ บริบท ศาสนา วัฒนธรรม 
ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนรากัน (เกลอ) สโตย” นอกจากน้ี ทางจังหวัดต้องส่งเสริมระบบโรงเรียนคู่แฝด
ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับมือพิบัติภัย 

   ๘) วางแผนจัดการทรัพยากรทะเล และชายฝั่ง เพ่ือให้จังหวัดสตูลมีการพัฒนาท่ี
เป็นไปอย่างมีศักยภาพ โดยให้ดําเนินการดังน้ี 



๑๓๕ 

    - ต้องมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการปรับปรุงระบบกฎหมายเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการทําประมงตามสภาพ
พ้ืนที่ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างชาวประมงด้วยกัน และต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้ว 

    - ต้องมีมาตรการบริหารจัดการ หรือควบคุม ดูแล การปล่อยนํ้าเสียที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง การเกษตรกรรม และนํ้าทิ้งจากชุมชน รวมทั้งการควบคุม 
สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะที่เกิดจากการขยายตัวของแหล่งท่องเท่ียว  
รีสอร์ท โฮมสเตย์ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อการทําลายทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ระบบนิเวศ ตลอดถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรม จารีตประเพณีของคนในพ้ืนที่ 

 

๕.๕ ข้อเสนอต่อนโยบายการพัฒนาภาคใต้ 

 โครงการได้ดําเนินการจัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพ้ืนที่ ๔ จังหวัดกรณีศึกษา คือ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ขึ้น ณ ปากนํ้ารีสอร์ท 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถสรุปข้อเสนอ
ต่อการพัฒนาภาคใต้ได้ดังน้ี 

 ๑) สร้างทางเลือกของนโยบายและแผนของแต่ละจังหวัดในเชิงรุก โดยการสร้างนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเองบนฐาน
ทรัพยากรตามแต่ละภูมินิเวศของท้องถิ่น เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต้องการอุตสาหกรรมเหล็กที่
เป็นนโยบายมาจากภายนอก แต่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่ต่อเน่ืองกับฐานผลผลิตของพ้ืนที่ 
จังหวัดสงขลาไม่ต้องการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสร้างทางเลือกของจังหวัดที่เป็นวาระของประชาชน 
เช่น สงขลาจัดการตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสตูลไม่ต้องการท่าเรือนํ้าลึกปากบาราและ
อุตสาหกรรมหนัก แต่ต้องการปฏิรูปการพัฒนาไปด้วยแผนบนฐานทรัพยากรของคนจังหวัดสตูล ส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ต้องการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แต่ต้องการเป็นพ้ืนที่แหล่งอาหารของประเทศ 

 ๒) ผลักดันให้มีการประกาศเขตคุ้มครองพื้นที่แหล่งผลิตอาหารภาคใต้ ทั้งน้ีจังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในภาคใต้ล้วนแล้วแต่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้งสิ้น 
เน่ืองด้วยทําเลท่ีต้ังของอุตสาหกรรมหนักต้องการพ้ืนที่สําหรับท่าเรือนํ้าลึก ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ของ
สัตว์ทะเลและเป็นแหล่งอาชีพของประมงพ้ืนบ้านและพาณิชย์ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สําคัญของ
ประเทศจนถึงส่งออกไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งปลาทูที่อ่าวแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก้ัง
ในดอนต่าง ๆ ที่อ่าวทองคํา จังหวัดนครศรีธรรมราช หอยท้ายเภาที่อ่าวปากบารา จังหวัดสตูล รวมทั้ง



๑๓๖ 

ปลาและกุ้งต่าง ๆ ที่ อ่าวจะนะ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันสหประชาชาติเป็นห่วงเรื่องวิกฤตอาหารโลกว่า
จะเอาอะไรเป็นอาหารป้อนโลกในปี ๒๐๕๐ เพราะโลกจะเกิดวิกฤตเร่ืองอาหาร เน่ืองจากวิกฤตของ
สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ วิกฤตอาหารจะเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติในอนาคต ภาคใต้มี
ทรัพยากรอาหารทั้งทะเลและพ้ืนดินอย่างอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ภาคใต้จึงควรเป็นแหล่งผลิตอาหาร และ
ควรประกาศให้เป็นเขตคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหารของประเทศ 

 ๓) จัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยชุมชน ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่
เป้าหมายของโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ จะต้องทํากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพโดยชุมชน เพ่ือที่จะได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรในท้องถ่ินตนเอง และนําเสนอแนวทาง
และทิศทางในอนาคตที่ชุมชนต้องการ 

 ๔) ควรมีการทบทวนการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงาน
การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการในภาคใต้ เน่ืองจากชุมชนพบว่า
การทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาน้ันไม่ทําจริง ไม่ศึกษาจริง และไม่มีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นจริง ซึ่งทําให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุม
ข้อเท็จจริงของชุมชนและผลกระทบ ดังน้ันโครงการในภาคใต้ 

  - ที่มีการอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้วขอให้ยกเลิก 

  - หากอยู่ระหว่างการดําเนินการ ก็ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

  - หากยังไม่ได้เริ่มจัดทํา ก็ขอให้ดําเนินการให้ถูกต้อง โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๕) ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากทั้งโครงสร้างและกลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ไม่ชอบธรรม และมีผลประโยชน์ทับซ้อนของกลไกและกระบวนการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้เป็นผู้จัดทํา
รายงาน ทําให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ผ่านทุกโครงการ เพียงแค่มีข้อเสนอว่าสามารถแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ ทั้ง ๆ ที่หากโครงการที่จะเกิดขึ้นสร้างผลกระทบมาก ก็ไม่ควรสร้างไปเลย 
นอกจากน้ีคณะกรรมการผู้ชํานาญการ (คชก.) ซึ่งแต่งต้ังมาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งองค์ประกอบและที่มาของบุคคลที่เป็นคณะกรรมการขาดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน การทํางานของคณะกรรมการก็ไม่มีกลไกและกระบวนการตรวจสอบจากภายนอก 
เช่น กรณีโครงการท่าเรือของ บริษัท เชพรอนฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการผู้ชํานาญการได้
ทําการพิจารณา ๗ ครั้งและไม่ผ่านรายงาน แต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนคณะกรรมการผู้ชํานาญการ



๑๓๗ 

รายงานก็อนุมัติผ่านเลย ทั้งน้ีจึงควรมีการปรับปรุงกลไกของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

  - ควรมีองค์กรอิสระในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  - ควรมีกองทุนให้ชาวบ้านศึกษาผลกระทบคู่ขนาน  

 และในประเด็นเร่ืองการปรับปรุงระบบและกลไกของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมน้ี ที่ประชุมร่วมกันของชาวบ้านทั้งสี่จังหวัดในพ้ืนที่กรณีศึกษา ยังได้มีข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังน้ี 

 ๑) ให้จัดเวทีเรื่องสิทธิชุมชนและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใน
ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๒) ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานเครือข่ายนักวิชาการเพ่ือสะสางรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจจะเร่ิมจากพ้ืนที่ภาคใต้ และให้นักวิชาการตอบโต้ในกรณีที่
ชาวบ้านเคลื่อนไหวเรื่องรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ๓) ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใช้เง่ือนไขการร้องเรียนเรื่องรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างพ้ืนที่สื่อเพ่ือสร้างความชอบธรรม รวมถึงการฟ้องร้องต่อ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 



 

บทที่ ๖ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาของโครงการทั้งจากการจัดเวทีสนทนากลุ่ม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด ตลอดจนถึงการจัดเวทีร่วมกันของชาวบ้านจากกรณีร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนา
ภาคใต้ สามารถสังเคราะห์สรุปประเด็นการละเมิดสิทธิของโครงการพัฒนาภาคใต้ รวมถึงข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาภาคใต้ที่คุ้มครองสิทธิของชุมชน ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

๖.๑ บทสรุป 

 แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มีลักษณะเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ภายใต้การศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งการศึกษาและจัดทําแผนล้วนแล้วแต่
ได้รับการสนับสนุนและศึกษาโดยต่างชาติดังน้ี แผนพัฒนาภาคใต้ตอนบนมีองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) และธนาคารเพ่ือการพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank, ADB) เป็นผู้ทําการศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐ ส่วน
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ได้จัดทําการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ 
ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จํานวน ๔ บริษัท คือ บริษัท Bechtel สหรัฐอเมริกา 
บริษัท Nippon Koei ญี่ปุ่น และบริษัทไทยอีก ๒ บริษัท คือ บริษัท เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ 
จํากัด (AEC) และบริษัท เซ้าท์อ๊ีสท์เอเชียเทคโนโลย่ี จํากัด (SEATEC) หลังจากน้ันมาสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ได้ผลักดันชุดโครงการแผนพัฒนาภาคใต้เข้าสู่
นโยบายระดับชาติ ซึ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการชะลอและทบทวนการดําเนินการแผนพัฒนาภาคใต้
หลายคร้ัง แต่ก็ยังคงเป้าหมายเดิมที่จะพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
พลังงานของภูมิภาค 

 การดําเนินงานในระยะแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการแยกย่อยแผนงานโครงการ
ไปตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยกรมชลประทาน การพัฒนาระบบถนน การขนส่งทางราง และท่าเรือนํ้าลึก 



๑๓๙ 

โดยกระทรวงคมนาคม การจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การพัฒนา
ท่อพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองโดยกระทรวงพลังงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ ทั้งน้ีหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้มีการ
ช้ีแจงข้อมูลว่าโครงการมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาคใต้ ทําให้ชุมชนไม่เห็นภาพรวมของชุด
โครงการพัฒนาใหญ่ ซึ่งอีกนัยหน่ึงก็คือ การปิดบังข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลไม่หมดทั้งภาพใหญ่ 

 ชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบภายใต้การดําเนินการโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับแผนพัฒนาภาคใต้ 
ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 
ที่ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกกรณีศึกษา ล้วนแล้วแต่ประสบกับปัญหาการ
ถูกละเมิดสิทธิจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง 
สิทธิในการพัฒนา สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ สิทธิในข้อมูลข่าวสาร สิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

 กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การประชุมหรือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ตลอดจนการเชิญ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ทําให้ชุมชนได้เรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึง
สิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนของตนเองมากข้ึน และส่งผลให้ชุมชนมีการใช้สิทธิของชุมชนภายใต้
รัฐธรรมนูญมากขึ้น ต้ังแต่การปกป้องสิทธิของตนเอง การเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐดําเนินการกับผู้ที่
ละเมิดสิทธิของชุมชน ตลอดจนการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐในบางกรณี เช่น กรณีร้องเรียนประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากการทําเหมืองหินเขาคูหา และกรณีร้องเรียนโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย จนถึงการให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกลไกหนุนเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ เช่น การจัดทําแผนพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ประสานหน่วยงานรัฐทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลาง 

 นอกจากน้ี การจัดทําเวทีของโครงการวิจัยทั้งการสนทนากลุ่ม เวทีระดับจังหวัด และเวทีรวม
ของกรณีศึกษา ๔ จังหวัด ได้มีส่วนในการช่วยหนุนเสริมและประสานชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาภาคใต้ให้มาประสานแลกเปลี่ยนกัน เช่น ชุมชนจากกรณีโครงการเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า
ต่าง ๆ ได้มาเจอกับชุมชนประมงชายฝั่งจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่าเทียบเรือและนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วในจังหวัดสงขลา
ได้มาแลกเปลี่ยนทุกข์และผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบใน
๔ จังหวัดก็ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกันเป็นครั้งแรก ทําให้เกิดการประสานความร่วมมือกันเพ่ือที่จะ
ผลักดันการพัฒนาภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาที่คุ้มครองสิทธิชุมชน 



๑๔๐ 

 การศึกษาประเมินสถานการณ์ปัญหาและการละเมิดสิทธิจากกรณีร้องเรียนในเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับโครงการพัฒนาภาคใต้ที่มีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีการละเมิดและละเลย
ความสําคัญของสิทธิของชุมชนในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 ๑) สิทธใินการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธใินการพฒันา 

  จากกรณีศึกษาทั้ง ๔ จังหวัด ชาวบ้านจากกรณีร้องเรียนมีข้อสรุปร่วมกันชัดเจนว่า 
โครงการพัฒนาภาคใต้เป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกกําหนดมาจากองค์กรหรือหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ และหรือรัฐและหน่วยงานของรัฐในระดับชาติ ซึ่งได้กําหนดออกมาเป็นนโยบายรัฐส่วนกลางที่
นํามากําหนดยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและแผนงานทั้งในระดับชาติ ระดับภาคและระดับจังหวัด โดยมี
แผนระดับชาติ ได้แก่ แผนพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากพลังงาน โครงการท่อพลังงานของกระทรวงพลังงาน 
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกต์ และโครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล ของกระทรวงคมนาคม 
โครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน ฯลฯ ทั้งน้ีถึงแม้ว่าแผนดังกล่าวจะเป็นชุด
โครงการขนาดใหญ่ แต่เมื่อโครงการเหล่าน้ันได้ลงมาสู่ชุมชนท้องถิ่น ก็จะดําเนินการแยกส่วนตาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมท้ังมีการจัดวางวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของ
หน่วยงานน้ัน ๆ ทําให้ชุมชนท้องถิ่นไม่เห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงของโครงการเหล่าน้ัน นอกจากน้ี
แผนงาน ยุทธศาสตร์ ในระดับชาติเหล่าน้ีก็ส่งผลต่อการกําหนดแผนพัฒนาในระดับจังหวัด อาทิเช่น 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กในแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ นโยบายแผนงาน 
และโครงการพัฒนาภาคใต้ดังกล่าวข้างต้น ถูกกําหนดขึ้นจากรัฐส่วนกลางโดยท่ีไม่มีประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดและจัดทํา จึงละเลยสิทธิของชาวบ้าน
และชุมชนในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา ส่งผลให้ชะตากรรมและ
ชีวิตของท้องถิ่นถูกกําหนดมาจากองค์กรภายนอกทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 

  แต่จากการต่ืนตัวในเร่ืองสิทธิและพัฒนาการการต่อสู้ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานของ
ชุมชน โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกลไกและเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิของชุมชน ทําให้ชาวบ้านในทุกพ้ืนที่
จากทุกกรณีศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีลุกขึ้นมาทวงสิทธิการกําหนดอนาคตแผ่นดินเกิดของตนเอง ซึ่งเป็น
สิทธิที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิดและมีมาก่อนรัฐธรรมนูญจะบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชน รวมถึงยืนยันสิทธิบน
แผ่นดินที่อยู่ต้ังแต่เกิดจนตาย คนอ่ืนหน่วยงานราชการที่มาช่ัวครั้งช่ัวคราวจะมากําหนดอนาคตแทน
ชาวบ้านไม่ได้ และแสดงเจตจํานงอย่างชัดเจนที่จะขอมีส่วนร่วมกําหนดอนาคตของตนเองและชุมชน
ท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งเรียกร้องสิทธิในการร่วมตรวจสอบเพ่ือกํากับให้ชุมชนมีส่วนร่วมกําหนดทิศทาง



๑๔๑ 

แผนพัฒนาทั้งในจังหวัดและการพัฒนาในภาพรวมของภาคใต้ ตลอดถึงการมีส่วนร่วมกําหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

 ๒) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 

  การหวงแหนสิทธิในมาตรฐานการครองชีพของชุมชนที่ประกอบอาชีพโดยอิงอาศัยอยู่บน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ และเป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีการจ้างงานและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นอีกเหตุผลสําคัญที่ชาวบ้านและชุมชนใน
ทุกจังหวัดไม่ยอมรับและไม่เอาด้วยกับโครงการแผนพัฒนาภาคใต้ เพราะเห็นว่าทิศทางการพัฒนา
ภาคใต้ด้วยอุตสาหกรรมหนักจะเป็นตัวการสําคัญที่จะทําลายแหล่งทํามาหากินและอาชีพของชาวบ้าน 
อันจะส่งผลต่อการการดํารงชีวิตและความผาสุกของครอบครัวและชุมชน ทั้งน้ีการเลือกที่ต้ังของ
โครงการพัฒนาภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือนํ้าลึก โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ล้วนแล้วแต่ซ้อนทับกับพ้ืนที่ประมงชายฝั่ง ทั้งแหล่งวางไข่ปลาทูในพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อ่าวทองคํา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้านซึ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นและอาชีพต่อเน่ืองมูลค่ามหาศาลด้วยการส่งสินค้าสัตว์นํ้าทะเลไปขายต่างประเทศ อ่าวปากบารา 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล และอ่าวสวนกง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ยังมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดม
สมบูรณ์ ดังน้ันหากว่าฐานทรัพยากรทางทะเลและประมงที่มีความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนท้องถิ่นต้อง
เสื่อมโทรมลง ระบบและวิถีชีวิตของชุมชนประมงทั้งหมดก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยํ่าแย่ลงด้วย 

  นอกจากน้ีการได้รับรู้ประสบการณ์เชิงประจักษ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนที่อ่ืน 
ทั้งในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าของญี่ปุ่น ตลอดจนถึงผลกระทบ
จากโครงการอ่ืน ๆ ภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ที่ได้เปิดดําเนินการแล้วในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ทั้งโครงการ
วางท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟ้าสงขลา ๑ ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ การ
สํารวจและขุดเจาะปิโตรเลียม ที่ล้วนแล้วแต่ทําลายฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น มลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่ป่วยเร้ือรังไร้คนเหลียวแล คุณภาพชีวิตที่แย่ลง รวมถึง
ผลกระทบทางสังคมที่ทําลายวิถี ชี วิตวัฒนธรรมของชุมชน และก่อให้เกิดความแตกแยกด้าน
ความสัมพันธ์ของคนชุมชน ทําให้ชาวบ้านกังวลว่าโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ จะเข้ามา
ทําลายถิ่นอาศัยและแหล่งทํามาหากินประกอบอาชีพของตนเอง ก่อให้เกิดขบวนการต่อสู้ของชุมชนเพ่ือ
คัดค้านโครงการแผนพัฒนาภาคใต้ในทุกกรณีศึกษา 

 

 



๑๔๒ 

 ๓) สิทธิในข้อมูลข่าวสาร 

  สิทธิในมิติข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในด้านอ่ืน ๆ 
โครงการพัฒนาภาคใต้เป็นชุดแผนงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งได้มีการวางแผนกําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 
และเจ้าของโครงการก็รู้ดีว่ามีผลกระทบ แต่ไม่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล และไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียด
การดําเนินโครงการต่อสาธารณะ แม้กระท่ังนักวิชาการในมหาวิทยาลัยภาคใต้ ก็ยังไม่รู้ข้อมูลเลยว่าจะ
เกิดโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ไหนบ้างอย่างไร หากว่าต้องการรู้ ก็ต้องไปตามค้นหาด้วยตนเองจากเอกสาร 
จากนโยบาย จากแผนงานต่าง ๆ หรือที่ไปปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
แม้แต่โครงการท่ีมีการดําเนินการในพ้ืนที่แล้ว ก็ไม่มีการบอกรายละเอียดโครงการกับประชาชนในพ้ืนที่ 
นอกจากน้ีการดําเนินโครงการก็เป็นแบบแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เห็นความเช่ือมโยงว่าเป็น
อภิมหาโครงการขนาดใหญ่ ที่ทําเช่นน้ีก็เพ่ือไม่ให้ประชาชนมองเห็นภาพรวม การประชาสัมพันธ์ช้ีแจง
โครงการก็พูดเฉพาะแต่ประโยชน์และข้อดีด้านเดียว แต่ไม่พูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่าการดําเนินการโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนพัฒนาของรัฐที่ผ่านมา
เกือบทั้งหมดไม่ได้มีการช้ีแจ้งให้ข้อมูลข่าวสารถึงรายละเอียด เหตุผลของโครงการ ตลอดจนผลกระทบ
ทั้งทางด้านดีและด้านเสียของโครงการ เวทีที่หน่วยงานเข้ามาจัดมักจะเป็นเวทีการให้ข้อมูลด้านเทคนิค
และนําเสนอเฉพาะผลประโยชน์และข้อดีของโครงการด้านเดียว 

  นอกจากน้ีการย่ืนร้องขอเอกสารรายละเอียดโครงการ รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายงานการประชุมของชาวบ้านและชุมชน มักจะไม่ได้รับการเปิดเผยจากหน่วยงานรัฐ ทั้งน้ี
ในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจจากทุกกรณี เช่น การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม ก็ไม่ได้ให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านและชุมชนยังไม่ได้รับการ
ปฏิบัติจากหน่วยงานราชการในเรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๕๖ ที่ระบุไว้ว่า บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา ๕๗ ที่ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับข้อมูล ช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการท้องถิ่น 
ก่อนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนและชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

 ๔) สิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

  พ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ง มักจะเป็นพ้ืนที่ร่องนํ้าลึก ซึ่งมีลักษณะ
ภูมิศาสตร์กายภาพเหมือนกับพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงพ้ืนที่ในการสร้างเขื่อน



๑๔๓ 

หรืออ่างเก็บนํ้าก็มักจะเป็นพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์หรือพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ชุมชนได้มีการเข้าไปใช้
ประโยชน์ร่วมกันต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ผูกพันเป็นวิถีชีวิตของชุมชน การดําเนินโครงการภายใต้
แผนพัฒนาภาคใต้ในทุกกรณีศึกษาล้วนจะคุกคามพ้ืนท่ีซึ่งชุมชนได้อาศัยใช้ประโยชน์ความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อวิถีชีวิตและการดํารงชีพ เช่น พ้ืนที่ป่าพรุแม่รําพึง 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวทองคํา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
อ่าวปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นต้น การเข้าไปใช้พ้ืนที่ดังกล่าวของอุตสาหกรรม ท่าเรือนํ้าลึก 
และโรงไฟฟ้า ย่อมมีผลต่อการคุกคามสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน ที่เคยมีมาแต่ด้ังเดิมตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 ๕) สิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๗ ว่าให้รัฐ
ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการวางแผนพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนดเขต
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน รวมถึง
การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อผลกระทบอย่างรุนแรง ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ 

  การจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาภาคใต้ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับภาค จนถึงระดับท้องถิ่น 
เป็นลักษณะการคิดแบบรวมศูนย์และกําหนดมาจากหน่วยงานส่วนกลาง ไม่ได้เป็นการจัดทําแผนที่มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อน และหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เพียงแต่
ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานตนเองที่ยังมีได้มีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น นอกจากน้ีการรับฟังความคิดเห็นของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ก็ยังเน้นกระบวนการทางเทคนิคที่ให้แต่ข้อมูลประโยชน์และด้านดีของโครงการ ซึ่งยังไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการรับฟังความคิดเห็นภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 

 

 



๑๔๔ 

๖.๒ ข้อเสนอแนะ 

 ๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะจากเวทีวิจัย 

   ๑) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแผนงานระดับชาติ 

    ผลจากเวทีเชิงปฏิบัติการของกรณีร้องเรียนต่อโครงการพัฒนาภาคใต้ทั้ง ๔ 
จังหวัดกรณีศึกษา ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลาและสตูล มีข้อเสนอสรุปได้ดังน้ี 

    ๑.๑) ควรให้มีการทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ หากว่าจะต้องจัดทําใหม่ก็ต้องให้
เป็นแผนพัฒนาที่คุ้มครองสิทธิชุมชน รวมท้ังประชาชนและชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนต้ังแต่
แรกเริ่ม และในการจัดทําแผนต้องคํานึงถึงสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง สิทธิใน
การพัฒนา สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ สิทธิในข้อมูลข่าวสาร สิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

    ๑.๒) ให้มีการประกาศเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นเขตคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของ
ประเทศ วิกฤตอาหารจะเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติในอนาคต ภาคใต้มีทรัพยากรอาหารทั้งทะเลและ
พ้ืนดินอย่างอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ภาคใต้ควรเป็นแหล่งผลิตอาหาร และควรประกาศให้เป็นเขตคุ้มครอง
พ้ืนที่ผลิตอาหารของประเทศ 

    ๑.๓) จัดทําทางเลือกของนโยบายและแผนของแต่ละจังหวัดในเชิงรุก โดยการ
สร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของ
ตนเองบนฐานทรัพยากรตามแต่ละภูมินิเวศของท้องถิ่น 

    ๑.๔) จัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยชุมชน ชุมชนที่
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ จะต้องจัดทํากระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยชุมชน เพ่ือที่จะได้เห็นชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น
ตนเอง และร่วมกันนําเสนอแนวทางและทิศทางในอนาคตที่ชุมชนต้องการ 

    ๑.๕) ควรมีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
รายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการในภาคใต้ เน่ืองจาก
ชุมชนพบว่าการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาน้ัน มักจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ขาดการลงพ้ืนที่ศึกษา
จริง และไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นจริง จึงทําให้รายงานเหล่าน้ันไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริง
ของชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังน้ันจึงขอให้ยกเลิกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
รายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของโครงการในภาคใต้ที่ได้มีการอนุมัติไปแล้ว 



๑๔๕ 

และหากโครงการใดอยู่ระหว่างการดําเนินการก็ต้องให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นจริง ส่วน
โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดทํา ก็ให้ดําเนินการให้ถูกต้องในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

    ๑.๖) ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจาก
โครงสร้างและกลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดล้อมไม่ชอบธรรม และมีผลประโยชน์ทับซ้อนของกระบวนการ
จัดทํารายงาน โดยเฉพาะการที่เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทํารายงานโดยตรง 
จึงควรมีการปรับปรุงระบบ โดยให้มีองค์กรอิสระในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และควรจัดให้มีกองทุนให้ชาวบ้านศึกษา
ผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคู่ขนานกับการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา 

   ๒) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด 

    ผลจากการจัดทําเวทีระดับจังหวัดในพ้ืนที่ ๔ กรณีศึกษา สรุปข้อเสนอต่อนโยบาย
และแผนงานในแต่ละจังหวัดได้ดังต่อไปน้ี 

    ๒.๑) กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

      (๑) ทบทวนนโยบายการส่ง เสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ํ า  ชาว
ประจวบคีรีขันธ์ต้องการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทบทวนนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้าของประเทศ 
เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องนําเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากภายนอก อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการไฟฟ้าและนํ้าสูง และก่อให้เกิดมลพิษสูง 

      (๒) พัฒนากรอบยุทธศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ที่ให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและ
เป็นธรรม รวมท้ังให้มีการกระจายรายได้ และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน และเป็นแผนการส่งเสริมการลงทุนอย่างย่ังยืนเพ่ือสังคมมิตรไมตรี รับผิดชอบต่อคนรุ่น
ต่อไป และเป็นการพัฒนาที่เป็นธรรม 

      (๓) ประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดและประชาชนในการวาง
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ด้วยทิศทางการพัฒนาจากศักยภาพและฐานทรัพยากรของ
ชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชน กําหนดขึ้นมาเป็นแผนพัฒนาจังหวัด 



๑๔๖ 

      (๔) ขยายยุทธศาสตร์จังหวัดเรื่องประมงและประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็น
ประมงขนาดเล็กที่ทํามาหากินแถบชายฝั่ง ที่ใช้เรือขนาดเล็ก และเคร่ืองมือประมงง่ายๆ ที่ไม่ทําลายล้าง 
ไม่ทําลายระบบนิเวศ โดยศึกษาเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจชุมชนประมงชายฝั่งทั้ง ๔๘ หมู่บ้าน 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมท้ังเศรษฐกิจของชาวประมงจากจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มาหากินจับสัตว์ทะเลใน
น่านนํ้าพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

      (๕) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกันยึดแนวทางการพัฒนาบนหลักการสิทธิชุมชนและการบริหารการ
จัดการสังคมท่ีมีการกระจายอํานาจและถ่ายโอนลงสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเร่ืองของประมงพ้ืนบ้าน
และการดูแลรักษาชายฝั่งทะเล และการพัฒนาพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในอําเภอ
ทับสะแก ที่ต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้พ้ืนที่ 

    ๒.๒) กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

      (๑) ประชาชนต้องมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 
ชาวนครศรีธรรมราชต้องการที่จะจัดทําแผนของชุมชน จังหวัด และกําหนดอนาคตของตนเองบนฐาน
ทรัพยากร จารีต ประเพณี และวิถีชีวิต ของตนเอง 

      (๒) ประกาศเขตคุ้มครองพ้ืนที่ผลิตอาหารชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช 
โดยให้กรมประมงประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสัตว์นํ้าช่วงฤดูวางไข่ให้ครอบคลุมถึงอ่าวท่าศาลาด้วย และให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้กลไกการประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศให้
พ้ืนที่อ่าวทองคํา อําเภอท่าศาลา เป็น “พ้ืนที่คุ้มครองแหล่งผลิตอาหาร” นอกจากน้ีชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมกันผลักดันที่จะให้มีการใช้สิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๒๙๐ ด้วยการร่วมกันจัดทําธรรมนูญชุมชนและประกาศพ้ืนที่คุ้มครองแหล่ง
อาหารของชุมชน โดยใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ธรรมนูญ
ชุมชน และกติกาชุมชนเร่ืองเขตอนุบาลสัตว์นํ้าชายฝั่ง ในการประกาศเขตและมาตรการในการคุ้มครอง
พ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารของชุมชน 

     (๓) เมืองที่พึ่งตนเองและย่ังยืน บนฐานเศรษฐกิจหลากหลายประเภท การ
พัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชต้องย่ังยืนและเป็นธรรมโดยอยู่บนฐานของเศรษฐกิจหลากหลายประเภท 
ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร่ การขนส่งและการขายปลีก การบริหารราชการ และอ่ืน ๆ 



๑๔๗ 

      (๔) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพึ่งตนเองของเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีศักยภาพในพลังงานหมุนเวียนในหลายด้าน เช่น พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล
ขนาดเล็ก ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเป็นพลังงานทางเลือกที่พ่ึงตนเองได้ของเมือง 

    ๒.๓) กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 

      (๑) ศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีได้สร้างเสร็จและเปิดดําเนินการแล้ว 
ควรมีการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีได้เปิดดําเนินการไปแล้วให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือที่จะได้นํา
ข้อมูลผลกระทบไปเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ รวมทั้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินําเสนอต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

      (๒) ศึกษาเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ในแผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาภาคใต้
เป็นการจงใจออกแบบเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่กลุ่มคนบางส่วน การกําหนดในลักษณะน้ีมีกลไกในการ
ทํางาน และกลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์ต้ังแต่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครลงมาจนถึงสงขลา จึงควร
มีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เห็นถึงกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการผลักดันแผนและโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ 

      (๓) จัดทําประเด็นร่วมเร่ืองอาหาร  ที่ดิน ประมง และหยุดอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะเร่ืองพ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารที่อ่าวสวนกง อําเภอจะนะ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับชาว
สงขลา และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายรักษ์สงขลา เพ่ือนําปัญหาทั้งหมดไปนําเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

      (๔) การมีส่วนร่วมในการจัดทําและกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
แผนพัฒนาของชุมชนตนเองจังหวัดสงขลา ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําและกําหนดทิศทาง
แผนพัฒนาของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศและโลก เป็นเมืองการศึกษาและวัฒนธรรม 
เมืองที่มีผังเมืองชัดเจน 

    ๒.๔) กรณีศึกษาจังหวัดสตูล 

      (๑) รัฐต้องทบทวนแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้และโครงการขนาด
ใหญ่ที่ กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล เพราะโครงการดังกล่าวทําให้เกิดความสูญเสียทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหาร และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ชุมชนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างมหาศาล 

      (๒) รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูลบนฐานต้นทุนทางสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การเกษตรแบบสมดุล และการประมงอย่างรับผิดชอบ เป็นต้น 
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      (๓) ต้องจัดให้มีการสํารวจ และศึกษาพื้นที่คุ้มครองเฉพาะ เพื่อประกาศ
ให้เป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมินิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลาวางไข่ พ้ืนที่
สัตว์นํ้าหายาก แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากร ซึ่งถือเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารทางทะเลท่ีสําคัญของจังหวัดสตูล 

      (๔) ส่งเสริมให้มีการการจัดต้ังเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน 
และสนับสนุนกลุ่มเหล่านั้นให้ดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เช่น การทํา
ธนาคารปูไข่ ธนาคารกั้ง แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า บ้านปลา และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่มองค์กรชาวประมงพ้ืนบ้าน 

      (๕) สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน นํารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพเชิงธรรมชาติที่มีอยู่ 
และพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

      (๖) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก โดยจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

 

 ๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 

   ๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    ๑.๑) ควรผลักดันให้มีการทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ จากผลการศึกษาพบว่า
โครงการต่าง ๆ ของแผนพัฒนาภาคใต้ยังถูกขับเคล่ือนและผลักดันจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนอยู่
ตลอดเวลา แต่การช้ีแจงโครงการต่อชุมชนไม่ชัดเจน การจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาโครงการแทบจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนและบทบัญญัติ
อ่ืน ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ชุมชนและภาคประชาสังคมมีความ
กังวลว่าแผนพัฒนาภาคใต้จะมีแนวโน้มก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิชุมชนและสร้างความขัดแย้งในภาคใต้ที่
รุนแรงมากขึ้น จึงควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์และทิศทางของแผนพัฒนาภาคใต้ โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณากําหนดอย่างแท้จริง 

    ๑.๒) ควรผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบในการจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) 
จากกรณีศึกษาของงานวิจัย พบว่า ในหลายกรณีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มักจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และไม่ได้
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ทําการศึกษาจริง การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นก็มักจะให้ข้อมูลเฉพาะด้านดีและประโยชน์ของโครงการ 
กระบวนการจัดทําเวทีก็มักจะขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งกลไก และกระบวนการพิจารณา
รายงานในปัจจุบันที่ใช้ระบบการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ (คชก.) ประชาชนและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบแทบจะเข้าไม่ถึงข้อมูลในระหว่างการพิจารณารายงาน จึงควรรีบเร่งผลักดันให้มีการปฏิรูป
ระบบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเคร่ืองมือที่เป็นกลไกการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ตลอดจนถึงการคุ้มครองสิทธิในการดําเนินโครงการอย่างแท้จริง 

    ๑.๓) ควรรีบเร่งผลักดันพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน การจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) เป็นเคร่ืองมือที่เกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติเรื่องสิทธิ
ชุมชนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖๗ วรรค ๒ แต่ในปัจจุบัน
การดําเนินการกลับอยู่ภายใต้กลไกการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไม่มีความถนัดและ
องค์ความรู้ด้านสิทธิชุมชน จึงควรรีบเร่งผลักดันให้มีการออกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน 

    ๑.๔) ควรผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎกระทรวง และระเบียบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค การ
จัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ให้อนุวัตรและสอดคล้องกับหลักการสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติของมาตรา ๖๗ วรรค ๒ 
ดังน้ี 

     (๑) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ควรปรับปรุงกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกความตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยควรเพ่ิมเติมเง่ือนไขการพิจารณาการที่จะ
ประกาศเขตพ้ืนที่ใดเป็นนิคมอุตสาหกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 

       - การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามบทบัญญัติ
เรื่องสิทธิชุมชนในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

       - รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       - ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่จัดทําผังเมืองรวมเมือง ผังเมือง
รวมชุมชน ที่ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการเพ่ือประกาศเขตพ้ืนที่ 



๑๕๐ 

     (๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการปรับปรุง 

       - กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๑ ว่าด้วย ที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ 
ภายในของโรงงาน การห้ามต้ังโรงงานจําพวกที่ ๑ และโรงงานจําพวกที่ ๒ ในข้อ ๑ (๑) และห้ามต้ัง
โรงงานจําพวกท่ี ๓ ข้อ ๒ (๑) นอกจากบ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถว
เพ่ือการพักอาศัย ควรมีการเพ่ิมเติม “ชุมชน” เข้าไปในพ้ืนที่ห้ามต้ังโรงงานด้วย 

       - ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้คํานึงถึงสิทธิของชุมชนในการ
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

   ๒) ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการเชิงรุก 

    ๒.๑) การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงระบบ กระบวนการ และกลไก ในการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้อนุวัตรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ การปฏิรูป
ระบบดังกล่าวทั้งระบบต้องใช้ระยะเวลานาน จึงควรดําเนินการเชิงรุกต่อกรณีศึกษาในโครงการ
แผนพัฒนาภาคใต้ ดังน้ี 

      - การจัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิชุมชนและระบบการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
ชุมชนและระบบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในภาคใต้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการอนุมัติ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงาน  

     - การประสานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อปฏิรูประบบการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประสานเครือข่ายนักวิชาการเพ่ือศึกษาระบบและกลไกในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยอาจจะเร่ิมจากเครือข่ายนักวิชาการในภาคใต้ก่อน 

     - การทําให้เรื่องสิทธิชุมชนมีการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง โดยใช้
เง่ือนไขการร้องเรียนเรื่องรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทําให้เรื่องสิทธิชุมชนมีการสื่อสาร
ต่อสาธารณะในวงกว้าง เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของชุมชน 



๑๕๑ 

     - การใช้กระบวนการยุติธรรม โดยการฟ้องร้องในกรณีที่เก่ียวข้องกับการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการหรือหน่วยงานรัฐ ให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

    ๒.๒) การขยายรูปแบบการประสานการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการ
จัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดโดยประชาชนมีส่วนร่วม  จากกรณีศึกษาของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชุมชนได้มีการใช้กลไกการทํางานของคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนในการประชุม
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและโครงการวิจัย ในการประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม จึงควรมีการขยายรูปแบบการทํางานน้ีไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

    ๒.๓) การผลักดันให้เกิดการประกาศพื้นที่คุ้มครองแหล่งผลิตอาหารในภาคใต้
โดยใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการประกาศข้อบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
จากกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้จัดทํา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างย่ังยืน จึงควรมีการ
ขยายแนวคิดเรื่องดังกล่าว ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ ในการที่จะร่วมกันใช้
รัฐธรรมนูญผ่านกลไกองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือออกข้อกําหนดที่จะปกป้องและคุ้มครองสิทธิชุมชนใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 



บรรณานุกรม 

 
กระทรวงคมนาคม (๒๕๕๔)  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (๒๕๕๕) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเทศไทย จัดทําโดย บริษัท Burns and Roe Asia, Ltd. 

กิตติศักด์ิ ปรกติ (๒๕๕๐)  สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน  กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒๑๑ หน้า 

ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๒)  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์ 

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, สุพจน์ จริงจิตร และแก้วตา เพชรรัตน์ (๒๕๔๘) เอกสารสังเคราะห์ แผน
ภูมิภาค–ภาคใต้ เสนอต่อเครือข่ายสาขานโยบายพลังงานและอุตสาหกรรม แผน
งานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ทรงวุฒิ ศรีวิไล (๒๕๕๐)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐  ขอนแก่น: ขอนแก่น
การพิมพ์ 

บริษัท เซาอีสต์เอเชียเทคโนโลยี จํากัด (๒๕๔๐) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแผนแม่บทเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (๒๕๕๑) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษา
ความเหมาะสมการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
เสนอต่อ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

วีระ สมบูรณ์ (๒๕๔๕) ข้อเสนอแนะทั่วไปท่ีรับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเช้ือชาติ สํานักข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิประโยชน์แห่งสหประชาชาติ พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เสน่ห์ จามริก (๒๕๔๙) สิทธิมนุษยชนในกระแสโลก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ๕๑๒ หน้า 



๑๕๓ 

สํานักงานคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๒) แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเขตเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา โดยใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ 

สํานักพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สํานักพัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและพ้ืนที่
ชายแดน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๔) การ
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะและพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี (๒๕๕๔) พลวัตรสิทธิชุมชนคลองนาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา  วิทยานิพนธ์ศิ ลปะศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสั งคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๓๗ หน้า 

โสภารัตน์ จารุสมบัติ (๒๕๕๑) นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อคิน รพีพัฒน์ (๒๕๕๒) ชาวบ้านชาวเมืองเร่ืองความยุติธรรมในสังคมไทย เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์ 

อานันท์ กาญจนพันธ์ุ (๒๕๔๓) พลวัตรของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณ์ในประเทศไทย 
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

อาภา หวังเกียรติ (๒๕๕๕) การพัฒนาพลังงานกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ วารสาร
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตรัง : พี พี พรินท์ต้ิง 

Many Voices, One World, (๑๙๘๐) อ้างใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ สิทธิในการสื่อสารของประชาชนกับ
สิทธิมนุษยชน ซ วาทกรรมการต่อสู้ในเวทีสากล วิถีสังคมไทยสรรนิพนธ์ทางวิชาการเน่ืองใน
วาระหน่ึงศตวรรษปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ ๖: กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ๒๕๔๔ กรุงเทพฯ : 
เรือนแก้วการพิมพ์ 

Website 

ธนิต โสรัตน์ (๒๕๕๖) โลจสิติกส์ไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน นําเสนอที่วิทยาลัยเซาร์อิสทบ์างกอก จ.ชลบุรี : 
http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=612 

สํานักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๔) รายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ : http://www.nesdb.go.th 

สํานักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : http://www.nesdb.go.th 

 



๑๕๔ 

United Nation The Universal Declaration of Human Rights :  

 http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a25 
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