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คํานํา

 แนวนโยบายและการบริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศที่ผานมาจนถึงปจจุบัน สวนใหญไดถูกกําหนด

มาจากหนวยงานของรัฐและเอกชนในสวนกลาง นับต้ังแตป ๒๕๒๕ ที่รัฐไดกําหนดใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งมีสวนขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีลงสูพ้ืนที่

ภาคใต ภายใตโครงการแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่มีขนาดใหญไดสงผลกระทบ

ตอสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางและหลากหลายมิติ เชน สิทธิชุมชน สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานง

ของตนเอง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาร เปนตน 

ดังจะเห็นไดจากสถิติเรื่องรองเรียนที่มีการรองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีจํานวนมากขึ้น

อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายของการพัฒนาดังกลาว 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ และตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ในการเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

และกฎ ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสงเสริมการศึกษา การวิจัย 

และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรดําเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบตอชุมชนในมิติสิทธิมนุษยชน

ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเหลานี้ เพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดดําเนินการโครงการศึกษาวิจัยเร่ือง 

“สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต” โดยมี ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปนทีป่รึกษา ทัง้น้ี มีวตัถปุระสงคเพือ่ศกึษานโยบายและการบริหารจดัการโครงการพัฒนาภาคใต ผลกระทบท่ีเกดิขึน้ 

รวมทั้งเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต เพื่อใหเกิดการคุ มครอง

สทิธชิมุชนตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยใชกลุมเปาหมายในการศึกษาวจิยัจากกรณี

รองเรียนของชาวบานที่ไดรบัผลกระทบจากแผนพัฒนาภาคใตในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดดังกลาวขางตน 

 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะเปน

ประโยชนสําหรับหนวยงาน/ผูที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ รวมถึงชุมชน

ที่ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ จะไดรวมกันใชองคความรู

จากการศึกษาวิจัยประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข หรือกําหนดทิศทางการดําเนินโครงการดังกลาว

ใหสอดคลองกับหลักกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงผลกระทบและการมีสวนรวมของชุมชน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 แนวนโยบายและการบริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศที่ผานมาและในปจจุบัน สวนใหญยังถูกกําหนด

มาจากหนวยงานของรัฐและเอกชนในสวนกลาง นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐไดกําหนดใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก จนถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่สาม

ในปจจุบัน ซึ่งมีสวนขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีลงสู พื้นที่ภาคใต ภายใตโครงการแผนพัฒนา

ชายฝงทะเลภาคใต โดยขณะนี้อยูในระยะเริ่มแรกของโครงการท่ีเปนการเตรียมความพรอมและกอสรางระบบ

สาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกสเพื่อท่ีจะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต โครงการภายใตกรอบคิดการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลดังกลาวขางตน ไดกอใหเกิดการคุกคามตอสิทธิชุมชนอยางกวางขวาง ทั้งนี้ 

จะเห็นไดจากสถิติเรื่องรองเรียนจํานวนมากของคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ โดยกรณีรองเรียนสวนใหญจะอยูในพ้ืนที่เปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต ไดแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

ศึกษาวิจัยผลกระทบตอสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตดังกลาว 

เพื่อศึกษานโยบายและการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต และผลกระทบตอสิทธิชุมชน รวมทั้งจัดทํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต เพื่อใหเกิดการคุ มครองสิทธิชุมชน 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยใชกลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยจากกรณี

การรองเรียนของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากแผนพัฒนาภาคใตในพื้นที่ ๔ จังหวัด ตอคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

 วิธีการศึกษาของโครงการเปนการผสมผสานระเบียบวิธวีิจัย ทั้งวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 

Research) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Quantitative analysis) ในการประเมินสถานการณการคุกคามสิทธิชุมชน 

และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอทิศทางการพัฒนาภาคใต โดยรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนา

ภาคใตจากหนวยงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสารกรณีการรองเรียน 

รายงานการประชุมและรายงานผลการตรวจสอบในกรณีรองเรียนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไดมีการจัดการสนทนากลุม 

(Focus group) จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานการณสิทธิชุมชนกับผลกระทบ

จากโครงการพัฒนาภาคใตในแตละจังหวัด หลังจากน้ันจะจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการของผูรองเรียนในแตละ

จังหวัด รวม ๔ คร้ัง โดยเปนการรวมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือจัดทํารางขอเสนอตอแผนพัฒนาภาคใตในแตละ

จังหวัดแลว จึงจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรวมของกรณีศึกษาทั้ง ๔ จังหวัดอีก ๑ คร้ัง เพื่อนําผลการประชุม

เชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัด มารวมกันสังเคราะหขอมูลระดับภาค และจัดทํารางขอเสนอรวมตอโครงการพัฒนา

ภาคใต

 การพัฒนาที่ผานมาเปนการกระทําของรัฐที่ใชอํานาจเขามาจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยถือวาชุมชน

ไมมีตัวตนและสิทธิทางกฎหมาย และละเมิดสิทธิของชุมชนท่ีเคยมีอยูเหนือทรัพยากรของชุมชน ทําใหชุมชน

ทองถิ่นตาง ๆ ไดลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิของตนเองและสิทธิของชุมชน จนในที่สุดนําไปสู การมีบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดมีการยอมรับสิทธิ
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ของชุมชน ซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน รวมท้ังเปนอํานาจอันชอบธรรมท่ีชุมชนพึงมี

พึงไดอยางถูกตองชอบธรรม ซึ่งผูอื่นตองยอมรับและจะละเมิดหรือลิดรอนมิได และยังหมายรวมถึง การใหชุมชน

ชาวบานมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง เปนตัวของตัวเอง และเปนอิสระโดยตัวเอง รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดมกีารยอมรับสทิธชิมุชนเหนอืทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในชมุชนนัน้มากกวา 

สิทธิของรัฐและสิทธิของเอกชนท่ีมีมาแตเดิม รวมท้ังทําใหประชาชนสามารถใชสิทธิชุมชนไดโดยไมตองรอใหมีการ

ออกกฎหมายตาง ๆ เสียกอน นอกจากน้ี ยังมีการคุมครองสิทธิชุมชนโดยบัญญัติใหโครงการท่ีอาจกอผลกระทบตอ

ชุมชนอยางรุนแรง จะตองมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

ของชุมชนและประชาชน กอนท่ีจะมีการดําเนินโครงการและรับรองสิทธิของชุมชนในการฟองรองหนวยงานรัฐ

ใหปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดังรายละเอียดตามบทบัญญัติในสวนท่ี ๑๒ วาดวยสิทธิชุมชน ตามมาตรา ๖๖ และ 

มาตรา ๖๗ 

 จากผลการศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาภาคใตตอสิทธิชุมชนเปนชุดแผนงาน และโครงการ

ขนาดใหญที่มีผลกระทบกวางขวางหลากหลายมิติ อันมีสวนสัมพันธและเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนในมิติตาง ๆ ที่มี

ความเกี่ยวเนื่องอยางชัดเจนกับการพัฒนา อันประกอบไปดวยสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของ

ตนเอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และ

การรับหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมถึงสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งไดมีการบัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของ

ตนเอง และสิทธิในการพัฒนาซึ่งไมมีบทบัญญัติโดยตรง สิทธิเหลานี้ไดรับการรับรองผนวกไวกับสิทธิดานอื่น ๆ 

ในมาตรา ๒๖ ไววาการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ

เสรภีาพ และมาตรา ๕๗ ทีใ่หรฐัตองจดัใหมกีระบวนการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนอยางทัว่ถงึกอนดําเนนิการ

วางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม มาตรา ๗๘ ที่รัฐตองการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ มาตรา ๘๗ บัญญัติวารัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงัคม และการจัดทาํบรกิารสาธารณะ บทบญัญตัอิืน่ ๆ วาดวยสิทธดิานสิง่แวดลอม

ที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ 

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ทั้งยังมีบทบัญญัติที่ใหความสําคัญแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยกาํหนดใหตองกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการจัดบรกิารสาธารณะดานตาง ๆ 

อนัรวมถงึการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๘๕ (๑) (๔) และ (๕) บทบัญญัติวาดวยสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการรับหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร ในมาตรา ๕๖ 

และมาตรา ๕๗ บทบัญญัติวาดวยสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ ในมาตรา ๔๓-๔๔ และมาตรา ๕๑-๕๒ 

 แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตมีลักษณะเปนชุดโครงการขนาดใหญ ซึ่งการศึกษาและจัดทําแผนลวนแต

ไดรับการสนับสนุนและศึกษาโดยตางชาติ ซึ่งอยูภายใตการขับเคลื่อนและผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการ



Vรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยแผนพัฒนาภาคใตตอนบน ผูศึกษา คือ องคการความรวมมือระหวาง

ประเทศของญ่ีปุ น (JICA) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ถึงแมวาที่ผ านมาจะมีการชะลอและทบทวน

การดําเนินการแผนพัฒนาภาคใตหลายคร้ัง แตก็ยังคงเปาหมายเดิมที่จะพัฒนาภาคใตใหเปนศูนยกลาง

ดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงานของภูมิภาค โดยมีเปาหมายจะพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปน

เมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรและศูนยกลางพลังงานของประเทศ ดวยโครงการโรงถลุงเหล็กตนนํ้า

และอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมทั้งโรงไฟฟาถานหิน สวนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพัฒนาใหศูนยกลางอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีและพลังงาน ประกอบดวยนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟาถานหิน ในขณะท่ีจังหวัดสงขลาจะ

เปนเมืองอุตสาหกรรมหนักชายแดนและสะพานเศรษฐกิจพลังงานฝงอาวไทย และจังหวัดสตูลเปนประตูเมือง

อุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจพลังงาน

 ผลการศึกษาการละเมิดสิทธิของชุมชนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการโครงการท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับแผนพัฒนาภาคใต จากพื้นที่กรณีศึกษา ๔ จังหวัด พบวามีการละเมิดและละเลยความสําคัญของสิทธิของชุมชน

ในดานตาง ๆ ทั้งสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต

ถูกกําหนดข้ึนจากรัฐสวนกลางโดยท่ีไมมีประชาชน ชุมชนทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบโดยตรงเขาไปมีสวนรวมในการ

กําหนดและจัดทํา จึงละเลยสิทธิของชาวบานและชุมชนในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและ

สิทธิในการพัฒนา สงผลใหชะตากรรมและชีวิตของทองถ่ินถูกกําหนดมาจากองคกรภายนอก ทั้งจากตางประเทศ

และในประเทศ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ จากการประกอบอาชีพที่อิงอาศัยกับความอุดมสมบูรณและ

ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังบทเรียนผลกระทบจากพ้ืนที่อื่น ๆ ทําใหชาวบานกังวลวา

โครงการตาง ๆ ภายใตแผนพัฒนาภาคใต จะเขามาทําลายถิ่นอาศัยและแหลงทํามาหากินประกอบอาชีพของตนเอง 

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาภาคใตเปนชุดแผนงานโครงการขนาดใหญ ซึ่งไดมีการวางแผนกําหนดไวเรียบรอยแลว 

และเจาของโครงการก็รูดีวามีผลกระทบ แตไมใหประชาชนรับรูขอมูล และไมยอมเปดเผยรายละเอียดการดําเนิน

โครงการตอสาธารณะ อันสงผลตอสิทธิในขอมูลขาวสารซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอสิทธิ

ในดานอื่น ๆ อีกทั้งพื้นท่ีดําเนินโครงการมักจะทับซอนกับพื้นที่ฐานทรัพยากรของชุมชน การเขามาของโครงการ

จึงสงผลกระทบตอสิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นที่ผานมาก็ละเลยสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

 กระบวนการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง การประชุมหรือการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน ตลอดจนการเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม

ประชุมตรวจสอบเร่ืองรองเรียน ทําใหชุมชนไดเรียนรู เขาใจและตระหนักถึงสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนของ

ตนเองมากขึน้ และสงผลใหชมุชนมกีารใชสทิธขิองชมุชนภายใตรฐัธรรมนญูมากขึน้ ตัง้แตการปกปองสิทธขิองตนเอง 

การเรียกรองใหหนวยงานรัฐดําเนินการกับผูที่มาละเมิดสิทธิของชุมชน ตลอดจนถึงการฟองรองหนวยงานรัฐ

ในบางกรณี เชน กรณีรองเรียนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองหินเขาคูหา และกรณีรองเรียน

การวางทอกาซไทย-มาเลเซีย รวมถึงการใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนกลไกหนุนเสริมกระบวนการ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานรัฐ เชน การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธที่มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูประสานหนวยงานรัฐ ทั้งระดับจังหวัดและสวนกลาง 



VI รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 นอกจากนี้ การจัดทําเวทีของโครงการวิจัย ทั้งการสนทนากลุม เวทีระดับจังหวัด และเวทีรวมของ

กรณีศึกษา ๔ จังหวัด ไดมีสวนในการชวยหนุนเสริมและประสานชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา

ภาคใตใหมาประสานแลกเปล่ียนกัน เชน ชมุชนจากกรณีโครงการเข่ือนและอางเก็บนํา้ตาง ๆ ไดมาพบปะพูดคยุกบั

ชุมชนประมงชายฝงจากกรณีโรงไฟฟาถานหิน ทาเทียบเรือและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชมุชนทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวในจังหวัดสงขลาไดมาแลกเปล่ียนทุกขและผลกระทบ

จากโครงการพัฒนาทีเ่กดิข้ึนแลว รวมถึงชุมชนทีไ่ดรบัผลกระทบในส่ีจงัหวดักไ็ดมเีวทีแลกเปลีย่นรวมกนัเปนครัง้แรก 

ทําใหเกิดการประสานความรวมมือกันเพื่อที่จะผลักดันการพัฒนาภาคใตใหเปนไปในทิศทางการพัฒนาที่ตั้ง

อยูบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาที่คุมครองสิทธิชุมชน

 ผลการศึกษาสรุปขอเสนอแนะจากจากเวทีวิจัยตอนโยบายและแผนงานระดับชาติ โดยไดมีการทบทวน

แผนพัฒนาภาคใตใหเปนแผนพัฒนาที่คุมครองสิทธิชุมชน รวมทั้งประชาชนและชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนตั้งแตแรกเริ่ม และตองคํานึงถึงสิทธิดานอื่น ๆ รวมถึงใหมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีภาคใตเปนเขตคุมครองผลิต

อาหารของประเทศ และจัดทําทางเลือกของนโยบายและแผนของแตละจังหวัดในเชิงรุก โดยการสรางนโยบาย 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่ชาวบานมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากร

ตามแตละภูมินิเวศของทองถิ่น รวมถึงจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพโดยชุมชน ในพื้นที่

เปาหมายของโครงการภายใตแผนพัฒนาภาคใต และควรใหมีการทบทวนรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการในภาคใต 

ใหถูกตองในเร่ืองการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ รวม

ถึงควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพโดยใหมีองคกรอิสระในการจัดทํา และควรจัดใหมีกองทุน

ใหชาวบานศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดลอมคูขนานกับการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา

 สวนขอเสนอแนะตอนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ไดเสนอใหมีการทบทวนนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้า และพัฒนากรอบยุทธศาสตรจังหวัด

ประจวบคีรีขันธตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ ดานการอยูรวมกันอยางเปนสุข

และเปนธรรม การกระจายรายได การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และเปน

แผนอยางย่ังยืนที่รับผิดชอบตอคนรุนตอไป โดยประสานความรวมมือระหวางจังหวัดและประชาชนในการวาง

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดรวมกัน ดวยทิศทางการพัฒนาจากศักยภาพและฐานทรัพยากรของชุมชน 

รวมทั้งขยายยุทธศาสตรจังหวัดเรื่องประมง และประมงพื้นบาน ซึ่งเปนประมงขนาดเล็กที่ทํามาหากินแถบชายฝง 

ที่ใชเรือขนาดเล็ก และเคร่ืองมือประมงงาย ๆ ที่ไมทําลายลาง ไมทําลายระบบนิเวศ และสรางการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนในการจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมกันยึดแนวทางการพัฒนาบนหลักการสิทธิชุมชน

และการบริหารการจัดการสังคมที่มีการกระจายอํานาจและถายโอนลงสูชุมชนทองถิ่น

 สําหรับกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองการมีสิทธิและมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 

ในการจัดทําแผนของชุมชน จังหวัด และกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากร จารีต ประเพณี และวิถีชีวิต 

ของตนเอง และประกาศเขตคุมครองพื้นที่ผลิตอาหารชายฝงทะเลนครศรีธรรมราช พัฒนาเมืองที่พึ่งตนเองและ

ยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจหลากหลายประเภท และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพึ่งตนเองของเมือง 



VIIรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 สวนกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา เสนอแนะใหมีการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีไดสรางเสร็จและเปด

ดําเนินการแลวอยางเปนระบบ ครอบคลุมทุกมิติ และศึกษาเร่ืองกลุมผลประโยชนในแผนพัฒนาภาคใต ที่เปนการ

จงใจออกแบบเพื่อใหไดประโยชนแกกลุมคนบางสวน รวมถึงจัดทําประเด็นรวมเรื่องอาหาร ที่ดิน ประมง และหยุด

อุตสาหกรรม และมีสวนรวมในการจัดทําและกําหนดทิศทางการพัฒนาและแผนพัฒนาของชุมชนตนเองจังหวัด

สงขลา

 กรณีศึกษาจังหวัดสตูล เสนอแนะใหรัฐทบทวนแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตและโครงการขนาดใหญ

ที่กํ าลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล  และสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่จั งหวัดสตูลบนฐานต นทุนทางสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพื้นท่ี โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง ตองจัดใหมีการ

สํารวจ และศึกษาพ้ืนที่คุมครองเฉพาะ เพื่อประกาศใหเปนเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับ

ภูมินิเวศ สงเสริมใหมีการการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชนประมงพ้ืนบาน และสนับสนุนกลุมเหลานั้นใหดูแล 

รักษา และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน และสงเสริมการศึกษาทางเลือก 

 สวนขอเสนอแนะของผูวิจัยตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในเชิงนโยบายควรผลักดันใหมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณากําหนดอยางแทจริง และควรผลักดันใหเกิดการ

ปฏิรูประบบในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ควรรีบเรงผลักดันพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน และควรผลักดันใหมีการปรับปรุง

กฎหมายและกฎกระทรวง และระเบียบของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนา 

การพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดตั้งพื้นท่ีอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ใหสอดคลองกับหลักการสิทธิชุมชนและ

สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติของมาตรา ๖๗ วรรค ๒

 สําหรับขอเสนอแนะตอการดําเนินการเชิงรุก ควรผลักดันใหเกิดการปรับปรุงระบบ กระบวนการ และ

กลไก ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมใหอนุวัตรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยการจัด

เวทีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิชุมชนและระบบการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

ประสานเครือขายนักวิชาการเพ่ือปฏิรูประบบการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และทําใหเรื่อง

สิทธิชุมชนมีการส่ือสารตอสาธารณะในวงกวาง รวมถึงการใชกระบวนการยุติธรรม โดยการฟองรองในกรณี

ทีเ่กีย่วของกบัการจดัทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมตอคณะกรรมการผูชาํนาญการหรอืหนวยงานรัฐ 

ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควรสงเสริมและขยายรูปแบบการประสานการมีสวนรวมกับหนวยงานรัฐ

ในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดโดยประชาชนมีสวนรวม และผลักดันใหเกิดการประกาศพ้ืนที่

คุ มครองแหลงผลิตอาหารในภาคใต โดยใชกลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประกาศขอบัญญัติตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 



VIII รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต



IXรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สารบัญ

     

    หนา

คํานํา    I

บทสรุปสําหรับผูบริหาร III

บทท่ี ๑ บทนํา   ๑

 ๑.๑ ความเปนมาของโครงการ ๑

 ๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการ ๒

 ๑.๓ ขอบเขตงานของโครงการ ๒

  ๑.๓.๑ พื้นที่และกรณีศึกษา ๒

  ๑.๓.๒ ขอบเขตการดําเนินโครงการ ๒

บทท่ี ๒ วิธีการศึกษาและข้ันตอนการดําเนินงาน ๓

 ๒.๑ วิธีการศึกษา ๓

  ๒.๑.๑ การรวบรวมขอมูลเอกสาร ๓

  ๒.๑.๒ การจัดสนทนากลุม ๔

  ๒.๑.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔

 ๒.๒ ขั้นตอนการดําเนินงาน ๖

บทท่ี ๓ สิทธิชุมชน และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต ๗

 ๓.๑ สิทธิชุมชน ๗

  ๓.๑.๑ ชุมชนและสิทธิชุมชน ๗

  ๓.๑.๒ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๘

 ๓.๒ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต ๙

  ๓.๒.๑ สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง ๑๐

  ๓.๒.๒ สิทธิในการพัฒนา ๑๑

  ๓.๒.๓ สิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดี ๑๑

  ๓.๒.๔ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ ๑๓



X รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สารบัญ

    หนา

  ๓.๒.๕ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ๑๓

   และการรับหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร   

  ๓.๒.๖ สิทธิการชุมนุมโดยสงบ ๑๔

 ๓.๓ สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๑๔  

  ที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต   

  ๓.๓.๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง ๑๔

   และสิทธิในการพัฒนา   

  ๓.๓.๒ บทบัญญัติอื่น ๆ วาดวยสิทธิดานสิ่งแวดลอม ๑๕

  ๓.๓.๓ บทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ๑๖  

   และการรับหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร   

  ๓.๓.๔ บทบัญญัติวาดวยสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ ๑๖

  ๓.๓.๕ บทบัญญัติวาดวยสิทธิในการชุมนุมอยางสงบ ๑๗

  ๓.๓.๖ บทบัญญัติวาดวยสิทธิในการเสนอเร่ืองราวรองทุกข ๑๗

   และการฟองรองหนวยงานของรัฐ    

    

บทท่ี ๔ แผนพัฒนาภาคใต นโยบายที่เกี่ยวของ สถานการณ และกรณีรองเรียน ๑๙

 ๔.๑ ยุทธศาสตรและแผนงานระดับภูมิภาค ๑๙

  ๔.๑.๑ กรอบความรวมมือในระดับภูมิภาค แรงผลักดันและการสนับสนุนแผนพัฒนาภาคใต  ๑๙

  ๔.๑.๒ แผนงานและโครงการภายใตกรอบความรวมมือภูมิภาคที่สงผลตอการพัฒนาภาคใต  ๒๒

   ๑)  แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย ๒๓

   ๒)  แผนพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจปนัง–สงขลา ๒๔

 ๔.๒ ยุทธศาสตรประเทศและแผนงานระดับชาติที่เปนกลไกสําคัญในการ ๒๕

  ผลักดันและสนับสนุนแผนพัฒนาภาคใต   

  ๔.๒.๑ ผังประเทศ ป พ.ศ. ๒๖๐๐ ๒๗

   ๑)  ยุทธศาสตรผังภาคใต ป พ.ศ. ๒๖๐๐ ๒๘

   ๒)  นโยบายการสรางความม่ันคงดานพลังงาน ในผังภาคใตป พ.ศ. ๒๖๐๐ ๒๙

   ๓)  ผังกลยุทธเพื่อการพัฒนาภาคใต ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ๓๐

  ๔.๒.๒ ยุทธศาสตรและแผนงานการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย ๓๑

  ๔.๒.๓ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะท่ี ๓  ๓๓

  ๔.๒.๔ แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ๓๕



XIรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สารบัญ

      

    หนา

   ๑)  ความเปนมาของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๙) ๓๕

   ๒)  แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต (พ.ศ. ๒๕๕๐–ปจจุบัน) ๔๐

 ๔.๓ แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตาง ๆ เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาคใต ๔๒

  ๔.๓.๑ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยและ ๔๒

   การสรางโรงไฟฟาเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต   

   ๑)  โครงการโรงไฟฟาถานหินในภาคใต ๔๔

   ๒)  โครงการโรงไฟฟานวิเคลียรในภาคใต ๔๕

  ๔.๓.๒ แผนพัฒนาแหลงนํ้าในภาคใต ๔๖

 ๔.๔. สถานการณปจจุบันของโครงการท่ีสงผลตอการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ๔๙

  ๔.๔.๑ โครงการท่ีไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ ๔๙

  ๔.๔.๒ โครงการท่ีเปนเพียงแนวคิดตองมีการศึกษาในรายละเอียด ๕๔

  ๔.๔.๓ โครงการท่ียุติการดําเนินงาน ๕๔

 ๔.๕ กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใตตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๕๕

  ๔.๕.๑ กรณีรองเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ๕๕

  ๔.๕.๒ กรณีรองเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕๖

  ๔.๕.๓ กรณีรองเรียนจังหวัดสงขลา ๕๘

  ๔.๕.๔ กรณีรองเรียนจังหวัดสตูล ๖๐

 ๔.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใต ๖๑

บทท่ี ๕ ผลการศึกษา กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต ๖๓

 ๕.๑ กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ๖๓

  ๕.๑.๑ ประจวบคีรีขันธ เมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมเหล็กสมบูรณแบบและพลังงาน ๖๓

  ๕.๑.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ๖๖

  ๕.๑.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ๖๙

  ๕.๑.๔ ขอเสนอของคนประจวบคีรีขันธ การมสีวนรวมของประชาชนในยุทธศาสตร ๗๒

   และแผนพัฒนาจังหวัด   

๕.๒ กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๔

  ๕.๒.๑ นครศรีธรรมราช ศูนยกลางอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงาน ๗๔

  ๕.๒.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๗

  ๕.๒.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๖



XII รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สารบัญ

      

    หนา

  ๕.๒.๔ ขอเสนอของคนนครศรีธรรมราช สิทธิชุมชนในการกําหนดอนาคตตนเอง ๘๘

   และเขตพื้นที่คุมครองแหลงผลิตอาหาร   

 ๕.๓ กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดสงขลา ๘๙

  ๕.๓.๑ สงขลา เมืองอุตสาหกรรมหนักชายแดนและสะพานเศรษฐกิจพลังงานฝงอาวไทย ๘๙

  ๕.๓.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดสงขลา ๙๒

  ๕.๓.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ๙๙

  ๕.๓.๔ ขอเสนอของคนสงขลา บทเรียนจากการพัฒนาโครงการพัฒนาภาคใต ๑๐๐

 ๕.๔ กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดสตูล ๑๐๑

  ๕.๔.๑ สตูล ประตูเมืองอุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจพลังงาน ๑๐๑

  ๕.๔.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดสตูล ๑๐๓

  ๕.๔.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาจังหวัดสตูล ๑๐๘

  ๕.๔.๔ ขอเสนอของคนสตูล แผนพัฒนาประชาชนบนฐานศักยภาพของจังหวัดสตูล ๑๐๙

 ๕.๕ ขอเสนอตอนโนบายการพัฒนาภาคใต ๑๑๒

บทท่ี ๖ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๑๑๕

 ๖.๑ บทสรุป  ๑๑๕

 ๖.๒ ขอเสนอแนะ ๑๑๙

  ๖.๒.๑ ขอเสนอแนะจากเวทีวิจัย ๑๑๙

   ๑) ขอเสนอแนะตอนโยบายและแผนงานระดับชาติ ๑๑๙

   ๒) ขอเสนอแนะตอนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด ๑๒๐

  ๖.๒.๒ ขอเสนอแนะของผูวิจัย ๑๒๓

   ๑) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๑๒๓

   ๒) ขอเสนอแนะตอการดําเนินการเชิงรุกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๑๒๔

บรรณานุกรม   ๑๒๗



XIIIรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สารบัญตาราง

           หนา

 ๑ ขอมูลและหนวยงานในการวิจัยเอกสารของโครงการ ๔

 ๒ กําลังการผลิตไฟฟาตามประเภทโรงไฟฟา ในแผน PDP 2010 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๓)    ๔๔

 ๓ กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๕๖

 ๔ กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช ๕๗

 ๕ กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดสงขลา ๕๙

 ๖ กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดสตูล ๖๐

สารบัญรูปภาพ

    หนา

 ๑ กระบวนการและข้ันตอนการวิจัยโครงการสิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต   ๖

 ๒ กรอบความรวมมือของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ๒๐

 ๓ เสนทางเชื่อมโยงการคาการลงทุนของประเทศตาง ๆ ในอนุภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)      ๒๒

 ๔ ภูมิศาสตรที่ตั้งของประเทศไทยในอาเซียนและโลก ๒๕

 ๕ ยุทธศาสตรระดับประเทศและแผนงานระดับชาติที่เปนกลไกผลักดันโครงการพัฒนาภาคใต      ๒๗

 ๖ ยุทธศาสตรผังภาคใต ป พ.ศ. ๒๖๐๐ ๒๘

 ๗ แนวทางการพัฒนาความมั่นคงดานพลังงาน ในผังภาคใต พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๖๐๐ ๒๙

 ๘ การพัฒนาแนวระบบโลจิสติกสไทย ภายใตกรอบความรวมมือในภูมิภาค ๓๒

 ๙ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตและยุทธศาสตรพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ๓๘

 ๑๐ แนวทางการพัฒนาพื้นที่สะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงอาวไทย-อันดามัน ๔๑

 ๑๑ พื้นที่มีศักยภาพในการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ๔๖

 ๑๒ สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) และประตูขนสงดานอันดามนั ๕๓

 ๑๓ พื้นที่เปาหมายของแผนพัฒนาชายฝงทะเลตะวันตก ๖๔

 ๑๔ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๕

 ๑๕ การผันนํ้าดิบจากแมนํ้าพุมดวงจนถึงที่ตั้งโครงการ ๗๖

 ๑๖ การพัฒนาจังหวัดสงขลา ภายใตแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ ๙๑

  การพัฒนาเศรษฐกิจปนัง-สงขลา โดยใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ

 ๑๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนพื้นที่สะพานเศรษฐกิจพลังงาน สตูล-สงขลา ๑๐๓

 ๑๘ โครงการรถไฟเช่ือมโยงการขนสงสินคาระหวางทาเรืออันดามันและอาวไทย ๑๐๖



XIV รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ภาคผนวก

     หนา

 - ประกาศแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๑๓๑

 - ที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๑๓๓

 - คําอธิบายความหมายของเคร่ืองหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๑๓๔



๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

บทที่ ๑

บทนํา

๑.๑  ความเปนมาของโครงการ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหความคุ มครองสิทธิชุมชน

ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งกําหนดใหบุคคลท่ีรวมตัวกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ

จัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางสมดุลและยั่งยืน และตามมาตรา ๖๗ ก็ไดกําหนดใหมีการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและ

ชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอม

ทีจ่ะไมกอใหเกดิอนัตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และยังกําหนดใหรัฐตองดําเนินการ

ใหมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา ทั้งระดับชาติและทองถ่ิน  ตามมาตรา ๘๗ 

วรรค ๑ และ ๒ โดย (๑) สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ

 แนวนโยบายและการบริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศที่ผานมาและในปจจุบัน สวนใหญยังถูกกําหนด

มาจากหนวยงานของรัฐและเอกชนในสวนกลาง นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่รัฐไดกําหนดใหมีแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก 

จนพัฒนาสูชวงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในระยะท่ีสามในปจจุบัน การพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเปน

ระยะเวลากวา ๓๐ ป ดังกลาว ไดนําไปสูผลกระทบตอสิทธิชุมชนหลากหลายดาน ปจจุบันรัฐกําลังขยายโครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนักสูพื้นที่ภาคใต ภายใตโครงการแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต 

โดยใชรูปแบบและชุดแผนพัฒนาจากพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งขณะนี้อยู ในระยะเริ่มแรกของโครงการ

ที่เปนการเตรียมความพรอมและกอสรางระบบสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกสเพ่ือที่จะรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมในอนาคต เชน โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบาราและสงขลา โครงการกอสรางสะพานเศรษฐกิจ

ดวยระบบรถไฟขนสงรางคู และทอพลังงานที่จะเชื่อมการขนสงระหวางฝงอันดามัน (สตูล) และอาวไทย (สงขลา) 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหนิและนวิเคลยีรในหลายจงัหวดัของภาคใต  รวมถงึโครงการกอสรางเขือ่น อางเกบ็นํา้ 

การผันนํ้าระหวางลุมนํ้าเพื่อที่จะรองรับความตองการการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการดําเนิน

โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีในพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช รวมถึงความเปนไปไดในการสรางโรงถลุงเหล็กในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและสงขลา เปนตน 

โครงการภายใตกรอบคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีชายฝงทะเลดังกลาวขางตน ไดกอใหเกิดการคุกคามตอ

สิทธิชุมชนอยางกวางขวาง ทั้งนี้ จะเห็นไดจากสถิติของจํานวนเรื่องรองเรียนภายใตคณะอนุกรรมการดาน

สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา มีกรณี



๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ที่ชาวบานรองเรียนเร่ืองสิทธิชุมชนท่ีเกิดผลกระทบจากโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพันธกับแผนพัฒนาชายฝงทะเล

ภาคใตกวา ๖๐ กรณี ทั้งนี้ กรณีเรื่องรองเรียนสวนใหญกวา ๕๐ กรณี จะอยูในพ้ืนที่ที่เปนเปาหมายของการพัฒนา

อุตสาหกรรมหนักในภาคใต ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการศึกษาผลกระทบตอสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการภายใตแผน

พัฒนาชายฝงทะเลภาคใตดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดการคุมครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ

๑.๒ วัตถุประสงคโครงการ

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษานโยบายและการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต และผลกระทบตอสิทธิชุมชน

 ๑.๒.๒ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต เพื่อคุมครอง

สิทธิมนุษยชน

๑.๓  ขอบเขตงานของโครงการ

 ๑.๓.๑ พื้นที่และกรณีศึกษา

   โครงการจะดําเนินการศึกษาในพื้นที่ ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด

นครศรธีรรมราช จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสตลู  โดยศกึษาจากกรณีรองเรียนทีม่ตีอคณะอนกุรรมการดานสทิธชิมุชน

และฐานทรัพยากรที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใต

 ๑.๓.๒ ขอบเขตการดําเนินโครงการ

   ๑) ดําเนินการสํารวจและทบทวนเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการ ความเปนมา หนวยงานที่เกี่ยวของ 

รายละเอียดแผนงานโครงการ และนโยบายตาง ๆ ในระดับชาติที่เก่ียวของกับโครงการพัฒนาภาคใต ไดแก 

แผนพัฒนาชายฝ งทะเลภาคใต แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเหล็ก แผนพัฒนาพลังงาน นโยบาย

ดานผังเมือง โลจิสติกส และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

   ๒) ศึกษาและประเมินสถานการณปจจุบันในการดําเนินการของโครงการพัฒนาภาคใต

   ๓) ศึกษาทบทวนและวิเคราะหผลกระทบของนโยบาย และโครงการพัฒนาภาคใตตอสิทธิชุมชน 

จากเอกสาร รายงานการประชุม และรายงานผลตรวจสอบ จากกรณีรองเรียนท่ีเกี่ยวของของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

   ๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหสถานการณคุกคามสิทธิชุมชนท่ีเกิดขึ้น และรวบรวม

ขอเสนอแนะของผูรองเรียนตอมาตรการตาง ๆ ที่จะนําไปสูแนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิชุมชน ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด 

ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวดัสตูล

   ๕) จัดประชุมเวทีรวมของท้ังสี่จังหวัด เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาภาคใต เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน

  



๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

บทที่ ๒

วิธีการศึกษาและขั้นตอนการดําเนินงาน

๒.๑  วิธีการศึกษา

 วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต เปนการผสมผสาน

ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งวิธีการเชิงเอกสาร (Documentary Research) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Quantitative 

analysis) เพื่อทําการประเมินสถานการณการคุกคามสิทธิชุมชน และจัดทําข อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ตอทิศทางการพัฒนาภาคใต โดยรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของกับแผนพัฒนาภาคใตจากหนวยงานในระดับประเทศ

และระดับจังหวัด การศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารรองเรียน รายงานการประชุมและรายงานผลการตรวจสอบ

ในกรณีรองเรียนที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อนํามาประเมินประเด็น 

สถานการณ ที่จะนําไปดําเนินการจัดการสนทนากลุม และจัดทําเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการของผู ร องเรียน

ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย ๓ สวน ดังนี้

 ๒.๑.๑ การรวบรวมขอมูลเอกสาร

   การรวบรวมขอมูลเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบไปดวย ๓ สวน คือ 

   ๑)  การสังเคราะหชุดขอมูลโครงการพัฒนาภาคใต เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อศึกษา

นโยบาย พัฒนาการความเปนมา แผนงานรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนสถานการณปจจุบันของ

การดําเนินงานโครงการพัฒนาภาคใต โดยจะมีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ดังแสดงไวในตารางที่ ๑ 

   ๒) การประเมินสถานการณปจจุบันของโครงการพัฒนาภาคใตในแผนงานและโครงการระดับ

จังหวัด โดยทบทวนและรวบรวมเอกสารรายงานการศึกษา แผนการดําเนินโครงการจากหนวยงานในระดับจังหวัด 

ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล และจังหวัด

สงขลา เชน สํานักงานจังหวัด พลังงานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด ฯลฯ รวมทั้งการวิเคราะหยุทธศาสตรในระดับ

จังหวัดที่มีสวนในการสนับสนุนแผนพัฒนาภาคใต

   ๓) การวิเคราะหขอมูลกรณีรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใตที่มีตอคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ จากเอกสารรองเรียน รายงานการประชุม และรายงานการตรวจสอบจากกรณีรองเรียน

ในพื้นที่ศึกษา



๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ตารางท่ี ๑ ขอมูลและหนวยงานในการวิจัยเอกสารของโครงการ

ขอมูล หนวยงาน

๑ พัฒนาการความเปนมาแผนพัฒนาภาคใต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๒ แผนพัฒนาพลังงานในภาคใต สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน/กระทรวงพลังงาน

๓ แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมในภาคใต

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/กรมธุรกิจพลังงาน/

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

๔ แผนพัฒนาโลจิสติกสในภาคใต กระทรวงคมนาคม/สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

๕ แผนพัฒนาแหลงนํ้าในภาคใต กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

๖ ผังภาคใตในผังประเทศไทย ๒๖๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 ๒.๑.๒ การจัดสนทนากลุม 

   การจัดสนทนากลุ ม (Focus Group) ดําเนินการโดยคัดเลือกผู  เข าร วมการสนทนา

กลุมยอย ประกอบดวย ผูรองเรียนจากกรณีตาง ๆ ในแตละจังหวัด และตัวแทนชาวบานจากหลากหลายอาชีพ 

เชน เกษตรกร ประมง ทองเท่ียว ฯลฯ ทั้งน้ี ประเด็นหลักในการสนทนากลุมยอยจะเปนการประเมินสถานการณ

สิทธิชุมชนกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใตในแตละจังหวัด เพื่อจะนําไปสูการวิเคราะหประเด็นสําคัญ

ในการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในข้ันตอนตอไป ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดดําเนินการจัดสนทนากลุมยอย

ในแตละจังหวัด จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวมจํานวน ๔ กลุม ดังนี้

   ๑) เวทีสนทนากลุ มจังหวัดสตูล ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่พญาบังสา

โฮมสเตย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุม จํานวน ๓๖  คน

   ๒) เวทีสนทนากลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ที่สมาคมรักษทะเล

ไทย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูเขารวมประชุม จํานวน ๒๕  คน

   ๓) เวทีสนทนากลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่องคการบริหาร

สวนตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูเขารวมประชุม จํานวน ๓๐  คน

   ๔) เวทีสนทนากลุ มจังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนยเรียนรู 

เพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๒๖ คน

 ๒.๑.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จะเนนการมีสวนรวม โดยเปนการรวมกันระดม

ความคิดเห็น และผูเขาประชุมทุกคนจะตองมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ (hands-on training) เพื่อจัดทํารางขอเสนอ

ตอแผนพัฒนาภาคใต ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจะดําเนินการใน ๒ ระดับ ดังนี้



๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   ๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะหสถานการณสิทธิชุมชนกับผลกระทบจาก

โครงการพัฒนาภาคใต และจัดทํารางขอเสนอตอแผนพัฒนาภาคใตในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ผูเขารวมการประชุม

ประกอบดวย ผูรองเรียนและชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการแผนพัฒนาภาคใต โดยจัดประชุม

ในแตละจังหวัด จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวมจํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้

    ๑.๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เร่ือง ยุทธศาสตร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ความกาวหนาในการประสานสวนรวมของภาคประชาชน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ท่ีศาลากลาง

จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ผูเขารวมประชมุ จาํนวน ๑๗๔ คน

    ๑.๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดสตูล เร่ือง แผนพัฒนาประชาชน การปฏิรูปบนฐาน

การพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว องคการ

บริหารสวนจังหวัดสตูล อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุม จํานวน ๙๘ คน

    ๑.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดสงขลา เร่ือง สิทธิในการพัฒนากับการพัฒนาจังหวดั

สงขลา วนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมวีเอล อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา ผูเขารวมประชมุ จาํนวน ๔๒ คน

    ๑.๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการพัฒนานครศรีธรรมราช

ยั่งยืน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๔๐ คน

   ๒) เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรวมของทั้ง ๔ จังหวัด เปนการประชุมรวมกันของผูรองเรียนและ

ตัวแทนชาวบานท่ีไดรับผลกระทบในแตละจังหวัด เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัด มารวมกัน

สังเคราะหขอมูลระดับภาค จัดทํารางขอเสนอรวมตอโครงการพัฒนาภาคใต ผูเขารวมเวทีประกอบดวย ตัวแทน

ผูรองเรียนจาก ๔ จังหวัด โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ปากนํ้ารีสอรท อําเภอละงู 

จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๐๐ คน



๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

การออกแบบวิธีการศึกษาตามขอบเขตการจางที่ปรึกษา 

และจัดทําแผนปฏิบัติการและรายละเอียดขั้นตอนการศึกษา

การสังเคราะหชุดขอมูลโครงการพัฒนาภาคใต

และรวบรวมกรณีเรื่องรองเรียน

การสังเคราะหขอมูลโครงการพัฒนาภาคใต

ในแผนระดับจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล

สนทนากลุม สนทนากลุม สนทนากลุม สนทนากลุม

เวทีระดับจังหวัด เวทีระดับจังหวัด เวทีระดับจังหวัด เวทีระดับจังหวัด

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําขอเสนอแนะตอทิศทางการพัฒนาภาคใต

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปภาพท่ี ๑  กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย

โครงการสิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต






   



























๒.๒  ขั้นตอนการดําเนินงาน

 เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดกําหนดกระบวนการวิจัยและข้ันตอนการศึกษา 

แสดงไวในรูปภาพท่ี ๑ 



๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

บทท่ี ๓

สิทธิชุมชน และสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของกับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ โดยมุงเนนการขยายตามแนวทางระบบเศรษฐกิจทุนนิยม กอใหเกิดผลกระทบดานตาง ๆ อยางกวางขวาง 

ทั้งดานปญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและชนช้ันทางสังคม ปญหาความขัดแยงระหวางรัฐเอกชนและ

ชุมชนทองถิ่น ซึ่งที่ผานมา พบวาการจัดทําแผนงานโครงการขนาดใหญลวนเปนการวางแผนกําหนดมาจากรัฐ

และหนวยงานสวนกลาง โดยมิไดคาํนงึถงึการมีสวนรวมและสิทธขิองชุมชนทองถ่ิน สงผลใหโครงการตาง ๆ จากรัฐ

ทีเ่ขาสูชมุชน นอกจากจะทาํลายฐานทรัพยากรที่ชุมชนเคยไดใชประโยชนในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพแลว 

ยังเปนการดึงเอาทรัพยากรของชุมชนออกไปใหภายนอกใชประโยชน การกระทําของรัฐท่ีใชอํานาจเขามาจัดการ

ทรัพยากรของชุมชน โดยถือวาชุมชนไมมีตัวตนและสิทธิทางกฎหมายเชนน้ี เปนการลบลางสิทธิของชุมชนท่ีเคยมี

อยูเหนือทรัพยากรของชุมชน ทําใหชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ไดลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิของตนเองและสิทธิของชุมชน 

จนในท่ีสดุนาํไปสูการมีบทบัญญตัใินรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ที่ยอมรับสิทธิของชุมชน

๓.๑ สิทธิชุมชน

 ๓.๑.๑ ชุมชนและสิทธิชุมชน

   ชุมชน (Community) เปนหนวยสังคมท่ีเกิดจากหมูคณะท่ีดํารงอยูรวมกันในทองที่ใดทองที่หนึ่ง 

โดยแมมิไดมีเปาหมายเจาะจงหรือตกลงดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน แตมีความสัมพันธผูกพันระหวางกัน

ทางสังคม ในลักษณะวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือการอยูร วมกันตามธรรมชาติ โดยมิได

มีผูจงใจสรางขึ้น แตก็มีองคกรหรือกลไกของชุมชนในการตัดสินใจรวมกันอยางมีแบบแผนเปนกิจจะลักษณะและ

เปนที่รับรูแกสาธารณชนไดอยางชัดเจน เกิดเปนพลังในการคอยกํากับดูแลและพลังในการตอตาน การแทรกแซง

การครอบงําจากอํานาจภายนอก การมีอยูของชุมชนตามธรรมชาตินี้ จึงไมตองอิงอาศัยการรับรองโดยกฎหมายที่รัฐ

กาํหนดขึน้ แตมฐีานะตวัตนความเปนชมุชนทีร่บัรูรบัรองกนัวามอียูเองและยอมมสีทิธไิดโดยสภาพ ไมวาจะจดัต้ังขึน้

ในรูปนิติบุคคลหรือตามธรรมชาติ และในแงนี้ชุมชนจึงตางจากหมูคณะอื่น เชน สมาคม ตรงที่ชุมชนเปนการ

ดําเนินชีวิตรวมกันแบบเปนไปเอง แตสมาคมเปนการรวมกันโดยมีวัตถุประสงคตามที่ตกลงกันหรือจัดต้ังขึ้น

อยางจงใจ และตางจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีเ่ปนหนวยปกครองทีเ่กดิข้ึนตามความเหมาะสมภายใตกฎหมาย 

ซึ่งโดยท่ัวไปมักมีขึ้นจากการกําหนดเขตปกครองทองท่ีเพ่ือประโยชนในการปกครองหรือการบริหารราชการของรัฐ 

(กิตติศักดิ์ ปรกติ ๒๕๕๐) 

  สวน “สิทธิ” หมายถึง การที่ชุมชนสามารถเปนผูกําหนดวิถีชีวิตของเขาไดเอง โดยที่สิทธินั้น

จะตองเกิดขึ้นภายใตความชอบธรรมที่ชุมชนหรือสังคมใหการยอมรับ ดังนั้น สิทธิจึงเปนอํานาจที่ถูกกํากับ

ดวยความชอบธรรม อันหมายถึงอํานาจท่ีถูกตองตามหลักธรรม ตามหลักของคุณงามความดี ความถูกตอง 



๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ความยุติธรรม เชน หลักศาสนา หลักกฎหมาย หรือกฎเกณฑประเพณีและเกณฑคุณคาที่คนในสังคมหนึ่ง ๆ ยึดถือ

รวมกัน (วีระ สมบูรณ ๒๕๔๕)

 “สิทธิชุมชน” จึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชน รวมทั้งเปนอํานาจอันชอบธรรม

ที่ชุมชนพึงมีพึงไดอยางถูกตองชอบธรรม ซึ่งผูอื่นตองยอมรับและจะละเมิดหรือลิดรอนมิได และยังหมายรวมถึง

การใหชมุชนชาวบานมสีทิธใินการเลอืกอนาคตของตวัเอง เปนตวัของตัวเอง และเปนอสิระโดยตวัเอง โดยมลีกัษณะ

ดังน้ี (ยศ สันตสมบัติ ๒๕๔๒, เสนห จามริก ๒๕๔๙, กิตติศักดิ์ ปรกติ ๒๕๕๐, อคิน รพีพัฒน ๒๕๕๒)

 ๑) สิทธิชุมชนจะมีความเฉพาะเจาะจงแตละชุมชนทองถิ่น ซึ่งจะกําหนดรูปแบบสิทธิอยางไรนั้นก็เปนไป

ตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งนี้ ไมสามารถกําหนดสิทธิชุมชนใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันหรือเปนรูปแบบตายตัวได 

 ๒) สิทธิชุมชนไมใชสิทธิครอบครองเปนเจาของอยางเบ็ดเสร็จเหมือนสิทธิปจเจกและสิทธิของรัฐ

ที่เจาของสามารถใชสิทธิของตนเองกีดกันการเก่ียวของจากภายนอกไดอยางส้ินเชิง แตสิทธิชุมชนใหความสําคัญ

กบัผูทีอ่ยูกนิ ดแูลทรพัยากรเพือ่ความอยูรอดของชมุชนเปนอนัดับแรก คนภายนอกจะมาอางสทิธเิพ่ือคณุภาพชวีติทีด่ี

ของชุมชนเมืองมาอยูเหนือการมีชีวิตรอดของชุมชนไมได ระดับของการมีสวนรวมจึงลดหล่ันกันไปตามความจําเปน

พื้นฐานของชีวิตและสังคม

 ๓) สิทธิชุมชนเปนสิทธิรวมเหนือทรัพยสินของชุมชนท่ีใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากร

เพื่อสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เชน สมาชิกของชุมชนซ่ึงทําหนาที่ดูแลรักษาปาเทานั้น จึงจะมีสิทธิใชและ

ไดประโยชนจากปา รวมถึงการที่ชุมชนก็สามารถใชอํานาจออกกฎเกณฑโดยคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคม

เปนสําคัญ ตัวอยางเชน ชุมชนหลายแหลงมีกฎเกณฑอนุญาตใหแตละเฉพาะครัวเรือนที่แตงงานใหมและยากจน

เทาน้ัน จึงจะมีสิทธิตัดไมเพื่อใชสวนตัว ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีจะไมไดสิทธิอันนั้น 

 สิทธิชุมชนจึงเปนทั้งความสัมพันธเชิงอํานาจ ความชอบธรรม และฐานคิดในการแสดงตัวตนของ

ชุมชนตาง ๆ ในสังคมที่หลากหลายมิติซับซอนมีพลวัต และเปนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให

ชุมชนตาง ๆ สามารถระดมความคิด ความรวมมือในการพัฒนากฎเกณฑของชุมชนอยางมีความชอบธรรมในสังคม 

นอกจากนี้ลักษณะพลวัตของสิทธิก็มีนัยสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและการ

พัฒนาประชาธิปไตยในระดับรากหญาและประชาธิปไตยทางตรง เพราะชวยเปดพื้นที่ทางสังคมพรอมกับลดพื้นที่

ของภาครฐัลง โดยการใหสทิธชิมุชนแกกลุมตาง ๆ ในสังคมสามารถเขารวมสรางสรรคประชาสงัคมและธรรมาภบิาล 

ดวยการพัฒนาอํานาจตรวจสอบและถวงดุลกันใหเกิดเปนจริงไดในรูปแบบตาง ๆ (ทรงวุฒิ ศรีวิไล ๒๕๕๐, อานันท 

กาญจนพันธุ ๒๕๔๓, โสภารัตน จารุสมบัติ ๒๕๕๑, สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี ๒๕๕๔)

 ๓.๑.๒ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 

   คําวา “สิทธิชุมชน” เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งรวมตัวกันเปนชุนชน ไดรับการบัญญัติ

รับรองขึ้นเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ใหประชาชน

เขาไปมีสวนรวมในการจัดทํามากท่ีสุด ทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และการจัดประชาพิจารณ

ในจงัหวดัตาง ๆ ทัว่ประเทศ โดยบทบญัญตัมิาตรา ๔๖ และ ๕๖ ไดยอมรบัสทิธขิองบคุคลทีร่วมกนัเปนชมุชนทองถิน่

ดั้งเดิม ในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและ
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ของชาติ และใชสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน รวมท้ังไดรับรองสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมกับรัฐในหลาย ๆ ดาน ไดแก 

การบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครองสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แตรัฐธรรมนูญก็บัญญัติวาสิทธิดังกลาวนั้นจะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหยัง

มีปญหาที่จะนํามาใชทางปฏิบัติในการรับรองสิทธิของชุมชน

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการยอมรับสิทธิชุมชนมากข้ึน โดยได

ตัดเง่ือนไขที่กําหนดใหตองมีกฎหมายมารองรับออกไป จึงเปนการยอมรับสิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนนั้นมากกวาสิทธิของรัฐและสิทธิของเอกชนที่มีมาแตเดิม รวมทั้งทําใหประชาชนสามารถใช

สิทธิชุมชนไดโดยไมตองรอใหมีการออกกฎหมายตาง ๆ เสียกอน นอกจากน้ี ยังมีการคุมครองสิทธิชุมชนโดยบัญญัติ

ใหโครงการที่อาจกอผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง จะตองมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รวมท้ังจัดรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและประชาชน กอนที่จะมีการดําเนินโครงการและรับรองสิทธิของชุมชน

ในการฟองรองหนวยงานรัฐใหปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดังรายละเอียดตามบทบัญญัติในสวนท่ี ๑๒ วาดวย

สิทธิชุมชน วาดวย มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ดังนี้

   มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม อันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวม

ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน

   มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการ

ไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในส่ิงแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม

   การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอ

คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและ

สุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ 

ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว

   สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือ

องคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ยอมไดรับความคุมครอง

๓.๒ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต

 โครงการพัฒนาภาคใตในการศึกษาครั้งนี้ เป นชุดแผนงานและโครงการขนาดใหญที่จัดทําโดย

หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต อันจะสงผลกระทบเปนวงกวางตอการกําหนด

ทิศทางในการพัฒนาภาคใต จากการพัฒนาในปจจุบันบนฐานทรัพยากรทองถิ่นดานเกษตร ประมงและทองเท่ียว
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ไปเปนการพัฒนาบนฐานของพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีสวนที่สัมพันธและมีความเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชน

ในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธิที่สําคัญที่มีความเก่ียวเน่ืองอยางชัดเจนกับการพัฒนา อันประกอบไปดวยสิทธิในการ

กําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ สิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นการแสดงออก และการรับหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมถึงสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งจากการ

ศึกษาของคณะอนุกรรมการดานพลังงานและอุตสาหกรรมในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (๒๕๔๕) 

สามารถสรุปสาระสําคัญของสิทธิในดานตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนี้ 
   

 ๓.๒.๑ สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง

   แนวคิดในเรื่องสิทธิชุมชนเปนผลมาจากการพัฒนาแนวคิดในเร่ือง “สิทธิในการกําหนดเจตจํานง

ของตนเอง” (Right to Self-Determination) ซึ่งเปนสิทธิที่รองรับไวโดยตราสารของกฎหมายระหวางประเทศ

หลายฉบับ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) 

ซึ่งตางก็มีการระบุสิทธินี้ไวเปนขอแรกสุด โดยมีสถานะเปนสิทธิเชิงกลุม (Collective Rights) หรือสิทธิปวงชน 

(People Rights) 

   กติการะหวางประเทศทั้งสองนี้ไดรับรองวา ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานง

ของตนเอง โดยประชาชนจะกําหนดสถานะทางการเมืองของตนอยางเสรี รวมทั้งการดําเนินการอยางเสรี

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงสิทธิในการจัดการเก่ียวกับ

ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและทรัพยากรของตนไดอยางเสรี เพื่อที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางท่ีกําหนด 

สิทธิในการกําหนดเจตจํานงดังกลาวน้ีอาจคลายกับสิทธิของปจเจก (Individual) แตหากพิจารณาถึงสิ่งที่กฎหมาย

ระหวางประเทศทั้งสองมุงหมายแลว กติกาทั้งสองตางใหความสําคัญกับคําวา “ประชาชนทั้งปวง” (All peoples) 

ยอมหมายความวาสิทธิดังกลาวมีลักษณะเปนสิทธิรวมกัน (Collective Rights) ของประชาชน และมีการนําเอา

แนวคิดและหลักการในการกําหนดเจตจํานงของตนเองมาอธิบายสิทธิของชุมชนในการที่จะบริหารจัดการทองที่

ของตนเอง และการใชสิทธิตัดสินใจในเร่ืองสําคัญที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของ

ตนเอง 

   สิทธิของประชาชนในการกําหนดสถานะทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมนั้นสัมพันธโดยตรงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแนบแนนกับสิทธิชุมชนและศักยภาพของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรดวยกฎเกณฑของตนเอง ทั้งนี้ ระบบสิทธิในทรัพยสินท่ีกําหนดกฎเกณฑควบคุมและ

บังคับใช โดยผูใชทรัพยากรเองจะท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืนมากกวาระบบท่ีถูกกําหนดโดยอํานาจจากภายนอก 

เพราะระบบสิทธิในทรัพยสินที่หลากหลายตามทองถิ่นตาง ๆ ไมจําเปนตองหาหรือตองการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ธรรมชาติและโครงสรางของทรัพยากร อีกทั้งยังเกี่ยวกับบรรทัดฐานและจารีตประเพณีของผูใชทรัพยากร เนื่องจาก

กฎเกณฑที่หลากหลายตามทองถิ่นของผูใชทรัพยากรน้ัน ดําเนินมาดวยประสบการณของทองถิ่นเองมาเปนเวลา

หลายป หลายทศวรรษ มีการรับรูและความผูกพันกับขอมูลขาวสารตลอดเวลาอยูแลว ในขณะท่ีอํานาจจาก

ภายนอกขาดขอมูล ขาดความเขาใจ รวมทั้งขาดความผูกพันกับการดํารงชีวิตอยูดวยกับทรัพยากรนั้น ซึ่งยากที่จะ



๑๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สามารถออกแบบสถาบันเพ่ือดูแลจัดการใหมีการใชทรัพยากรที่เต็มไปดวยความหลากหลายในทองถ่ินตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองยอมใหทองถ่ินจัดการทรัพยากรดวยตนเองในลักษณะท่ีหลากหลายและเปน

ขนาดยอย สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นทั้งกายภาพและวัฒนธรรม 

 ๓.๒.๒ สิทธิในการพัฒนา

   สิทธิในการพัฒนา มีความสัมพันธใกลชิดกับสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง 

รวมทั้งมีพัฒนาการที่เปนกระแสเดียวกัน ซึ่งสิทธิในการพัฒนาเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีไดบัญญัติไว 

ทั้งในกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ องคการ

สหประชาชาติไดใหความสําคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนานับตั้งแตมีการกอตั้ง และในป พ.ศ. ๒๕๒๙ 

สมัชชาท่ัวไปสหประชาชาติ ไดมีมติรับรองปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนาวาเปนสิทธิมนุษยชนดานหน่ึงที่ไมอาจ

เพิกถอนได ดวยเหตุวามนุษยทุกคนและประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิที่จะมีสวนรวมใหการสนับสนุน และไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

   กระบวนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนา โดยเฉพาะมิติของสิทธิมนุษยชนไดกาวมาสูดานของการให

ความสําคัญกับสันติภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความยั่งยืน ตลอดจนการคํานึงถึงความเปนธรรมและมวลมนุษย

รุนตอไป แนวทางของสิทธิในการพัฒนาจึงเปนการพัฒนาโดยมีมนุษยเปนศูนยกลาง และมีวัตถุประสงคใหเกิด

ความกินดีอยูดีของประชาชนและปจเจกทุกคนอยางตอเนื่อง บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมในการพัฒนา รวมถึง

การไดรับการกระจายผลประโยชนที่เกิดข้ึนอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน และการเพ่ิมศักยภาพและทางเลือกใหกับ

มนุษยทุกคน

   สิทธิในการพัฒนายังใหความสําคัญอยางมากกับการลดความยากจน คํานึงถึงผู หญิงใหมี

สวนรวมในกระบวนการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของประชาชนและรัฐบาล รวมถึง

การปกปองสิทธิตาง ๆ ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม ความหมายของสิทธิในการพัฒนาจึงกาวพนไปจากการสราง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตมุงเนนเรื่องการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลาวคือจะตองให

ความสําคัญแกการเปดโอกาสสําหรับความเปนธรรม การมีสิทธิและมีสวนรวมของประชาชนท่ีจะตัดสินใจในส่ิงที่

จะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของพวกเขา สวนผลลัพธนั้นนอกจากตองคํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย เชน การขจัดความอดอยากหิวโหย โรคภัยไขเจ็บและความไมรูหนังสือ แตก็ยังตองใหมี

ทรัพยากรเหลือเพียงพอตอผูคนในรุนหลังอีกดวย ยิ่งความขัดแยงในกระบวนการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ

เข มขนขึ้น สิทธิการพัฒนาก็ขยายตัวเช่ือมโยงเขากับบทบาทการตอสู ของชุมชนเพ่ือพิทักษวิถีชีวิตและ

ทรัพยากรธรรมชาตมิากขึ้น ยิ่งอํานาจของทุนจากตางแดนเขามาครอบงําทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอื่น ๆ 

มากขึ้น สํานึกในกระแสความเปนตัวของตัวเองท่ีจะเปนอิสระจากการครอบงําก็ยิ่งเขมแข็งขึ้น
   

 ๓.๒.๓ สิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดี

   แนวคิดในเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดี ปรากฏในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งไดรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยในอันท่ีจะแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ



๑๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ไดอยางเสรีและเต็มที่ โดยที่ประชาชนจะตองไมถูกลิดรอนวิถีการยังชีพของตนเอง การประชุมที่กรุงสต็อกโฮม 

ในป ค.ศ. ๑๙๗๒ มีการสรางความรวมมือระดับระหวางประเทศในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม โดยเกิดเปน

หลักการขอ ๑ ของปฏิญญาสต็อกโฮมวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย (The Stockholm Declaration on the 

Human Environment) รวมท้ังไดวางแนวทางวามนุษยมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยเสรีในการใชชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี

อยางมีศักดิ์ศรีและเปนสุข โดยทุกคนจะตองไดรับสิทธิดังกลาวอยางเทาเทียมและพอเพียง ทั้งนี้ มนุษยมีหนาท่ี

ในการปกปองและเพิ่มพูนสภาวะแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตในปจจุบันและเพ่ือประชากรในอนาคต 

   หลักการดังกลาวยอมรับความสัมพันธ ระหวางคนกับธรรมชาติและสิทธิของบุคคลที่จะ

ไดใชชีวิตในส่ิงแวดลอมท่ีดี โดยถือวาบุคคลยอมตองมีทั้งสิทธิและหนาท่ีในเวลาเดียวกัน เพื่อใหการใชประโยชน

ในสิ่งแวดลอมนั้นเปนไปโดยเอ้ือประโยชนตอมนุษยทุกคน นอกจากน้ี ยังใหรัฐมีหนาที่ในการควบคุมการแสวง

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติภายในดินแดน และรัฐจะตองใหความคุมครองแกผู ที่ไดรับผลเสียหายจาก

มลภาวะและสภาพแวดลอมที่ถูกทําลายไปดวย

   นอกจากแนวคิดในการคุมครองสิทธิในส่ิงแวดลอมของประชากรแลว ในทางกฎหมายระหวาง

ประเทศยังมีแนวคิดที่สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนในส่ิงแวดลอมท่ีดี ซึ่งแมจะมิไดปรากฏวาจะมีความสัมพันธ

เชือ่มโยงกนัโดยตรง แตกเ็ปนทีม่าของหลายแนวคดิในการรกัษาและคุมครองสิง่แวดลอมทีเ่ชือ่มโยงกบัสิทธมินษุยชน

ในสิ่งแวดลอมท่ีดี หลักการดังกลาวที่ปรากฏในปจจุบัน ไดแก 

   - หลักมรดกรวมกันของมนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind) ที่ไดกลาวอางถึงสิทธิ

ในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรใตทองทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสวงประโยชนจากสินแรตาง ๆ ในทะเล

ที่มีอยูอยางจํากัดและมีการแสวงประโยชนโดยเสรี ซึ่งการใชหลักผูใดมากอนยอมแสวงประโยชนไดกอน ยอมสงผล

ใหทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดนั้นหมดไปอยางรวดเร็ว และจะเปนการสงเสริมให “ผูแข็งแกรงยิ่งแข็งแกรงยิ่งขึ้นไป 

ผู ที่รํ่ารวยก็ยิ่งรํ่ารวยข้ึนไป” ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการสงวนทรัพยากรดังกลาวไวเพื่อเปนประโยชน

ที่มนุษยชาติจะไดใชรวมกัน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมแกผูที่ยังไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะแสวงประโยชน

ดังกลาว

   - หลักการ Common Pool Resources เปนแนวคิดท่ีตองการใชกับการจัดการเร่ืองทรัพยากร

ปาไม และมุงโดยตรงตอการสงวนและรักษาไวซึ่งปาไมทั้งระดับภายในประเทศและภูมิภาควา จะตองมีการใช

โดยการแบงปน มีการควบคุมและบริหารจัดการ เพื่อใหการแสวงประโยชนเปนไปอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ 

อันนําไปสูการปองกันมิใหทรัพยากรปาไมลดปริมาณลงมากเกินสมควร แนวคิดนี้ยังสนับสนุนใหประชากร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่อยูใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ มีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีสวนรวม

ในการจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรดังกลาวดวย เพ่ือเปนการรักษาไวซึ่งผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ตอมนุษยโดยตรง และเพื่อใหมนุษยทุกคนไดมีโอกาสเขาถึงสิทธิในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

อยางเทาเทียมกัน

   - หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากคณะกรรมาธิการแหงโลกวาดวยสิ่งแวดลอม

และการพัฒนา ภายใตองคการสหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๑๙๘๗ โดยพยายามสรางมาตรฐานในการรักษาไวซึ่ง

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่อาจสูญเสียไปจากการพัฒนา ตามแนวคิดวาหากประชากรในยุคปจจุบันใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปในทางท่ีเกิดประโยชนตอคนในรุนตนเองมากเกินไป โดยไมคํานึงถึงการ



๑๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ใชประโยชนในทรัพยากรของคนในรุนอนาคต ปญหาท่ีจะเกิดข้ึน คือ ทรัพยากรจะไมหลงเหลืออยูใหคนในอนาคต

ไดใชในการดํารงชีวิต ดังนั้น ยอมถือวาคนในปจจุบันไดละเมิดตอสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีของคนในอนาคต แนวคิด

ในเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงถูกสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความสมดุลในการใชประโยชน

ในทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีจ่ะสามารถใชไดในระยะยาวหรอืตลอดไป ซึง่ถอืวาเปนการคุมครองสทิธมินษุยชน 

ในการมีชีวิตในสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีอีกประการหน่ึง

 ๓.๒.๔ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

   ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (The Universal Declaration of 

Human Rights : UDHR) ขอ ๒๕ ไดบัญญัติไววา บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพ

และความอยูดีของตนและครอบครัว มาตรฐานดังกลาว ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล 

บริการสังคมท่ีจําเปน และหมายรวมถึงสิทธิในความม่ันคงจากกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนหมาย 

ชราภาพ หรือขาดปจจัยในการเลี้ยงชีพอื่นใด

   กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก็ระบุชัดถึงการรับรองสิทธิ

ของทุกคนในการมีมาตรฐานทางสุขภาพท้ังทางกายและทางใจใหดีที่สุดเทาที่จะทําได พรอมกับระบุสิ่งที่รัฐจะตอง

ดําเนินการเพ่ือเปนหลักประกันใหสิทธินี้บรรลุผลไวหลายประการ รวมถึงเร่ืองการบํารุงอนามัยทุกๆ ดาน

ทางส่ิงแวดลอมและอุตสาหกรรมใหดีขึ้น ทํานองเดียวกันในสวนของมาตรฐานการครองชีพก็มีการระบุอยางชัดเจน

ถึงการปฏิรูประบบแบงปนท่ีดินในทางที่จะเอื้อใหเกิดผลสําเร็จในการพัฒนา รวมทั้งการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางมีประสิทธิภาพที่สุด

   ดวยหลักการอันกวางขวางแหงขอบัญญัติขางตนนี้ ทําใหมีการตีความและจําแนกเปนสิทธิ

ดานอ่ืน ๆ ตามมาอีกจํานวนมาก ที่สําคัญไดแก สิทธิในนํ้า (Rights to Water) สิทธิในที่ดิน (Rights to land) 

สิทธิในอากาศบรสิทุธิ ์ (Rights to clean air) สทิธทิีจ่ะมทีีอ่ยูอาศยัทีเ่หมาะสม (Rights to adequate housing) 

และสทิธทิี่จะมีอาหารที่เหมาะสม (Rights to adequate food) เปนตน ทั้งนี้ดวยเหตุผลวา ปจจัยทั้งหลายเหลานี้

ลวนเปนองคประกอบสาํคญัท่ีขาดไมไดในการทีจ่ะธาํรงมาตรฐานการครองชพีทีด่ ีขณะเดยีวกนั การจะมมีาตรฐาน

ทางสุขภาพที่ดีก็ยอมขึ้นกับปจจัยเหลานี้ดวย

 ๓.๒.๕ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกและการรับหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร
   ทั้งปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตางระบุถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการรับรู
ขอมูลขาวสาร โดยที่สิทธิดังกลาวนี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรก ตลอดจน
สิทธิที่จะแสวงหาหรือแจงขาวและความคิดเห็น ทั้งดวยวาจา ลายลักษณอักษร การตีพิมพศิลปะหรือรูปแบบอื่นใด 
ผานสื่อตาง ๆ ไดอยางมิตองคํานึงถึงเขตแดนดวย
   ในรายงานการศึกษาเรื่องปญหาการสื่อสาร “หลายเสียง โลกเดียวกัน” (Many Voices, One 
World 1980) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับสิทธินี้ไววา สิทธิในการสื่อสารเปนการขยายขอบเขตของเสรีภาพและ
ประชาธิปไตยในสังคมสมัยใหม ซึ่งมีความหมายกวางกวาเร่ืองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารหรือการรับสาร ทั้งนี้
ทุกยุคทุกสมัยที่ผานมา มนุษยไดตอสูเพื่อเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในหนังสือพิมพ ใหไดการสื่อสารที่เปน



๑๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ประชาธปิไตยมากย่ิงขึ้น ในแงมุมใหมนี่ก็คือสวนหนึ่งของเรื่องการสื่อสารสองทาง ซึ่งเปนการเปดใหมีการเขาถึงและ

มีสวนรวม

   สิทธิในการสื่อสาร นับเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานในอันท่ีจะชวยใหบุคคลและชุมชนสามารถ

เลือกท่ีจะคิดและเช่ือในเร่ืองศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ แบบอยางการดําเนินชีวิต การรักษาเอกลักษณและ

ความหลากหลายทางภาษาและศิลปวฒันธรรม ฯลฯ ทัง้ยงัเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสิทธอินัชอบธรรมท่ีจะดาํรงความเชือ่

ของตนไวดวยการส่ือสารถายทอดความคิดความเช่ือของตนออกไป ซึ่งยอมหมายความวาตองเขาถึงทรัพยากร

ดานการส่ือสารไดอยางเสมอภาค คอื มสีทิธเิขาถึง มคีวามรูความสามารถในการใช และมโีอกาสทางเศรษฐกิจเทาเทยีมกัน

ที่จะใชสื่อทั้งหลายเพื่อแสดงและยืนยันความคิดเห็นของตน หรือโตแยงแสดงเหตุผลกับฝายที่เห็นแตกตาง

 ๓.๒.๖ สิทธิการชุมนุมโดยสงบ

   แมวาการชุมนุมจะเปนวิธีการหน่ึงในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น ความตองการ หรือจุดยืน

ในเรื่องตาง ๆ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสิทธิในการสื่อสารและเปนรูปแบบหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความเห็น 

แตโดยเนื้อหาแลวสิทธิการชุมนุมเปนรูปแบบการแสดงออกที่เขมขนและมีนัยทางการเมืองสูง สิทธินี้จึงไดการระบุ

แยกออกมาเฉพาะเจาะจง ทั้งในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติและกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยในสวนของ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 

(UDHR) กําหนดใหมีการรับรองทั้งเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ ขณะเดียวกันก็ใหการคุมครองมิให

บุคคลตองถูกบังคับเพ่ือการดังกลาว สวนในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(ICCPR) มีการกําหนดเพิ่มเติมในสวนของเงื่อนไขท่ีจะจํากัดตัดทอนการใชสิทธินี้ ในกรณีที่มีขอกฎหมายและมีความ

จําเปนเพื่อผลประโยชนทางความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข 

หรือศีลธรรม หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๓.๓ สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เก่ียวของกับผลกระทบจาก

โครงการพัฒนาภาคใต

 ๓.๓.๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง และสิทธิในการพัฒนา

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมมีบทบัญญัติโดยตรงดานสิทธิ

ในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา แตสิทธิเหลานี้ไดรับการรับรองผนวกไวกับ

สิทธิดานอื่น ๆ ในมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้

   มาตรา ๒๖  บัญญัติไววาการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

   มาตรา ๕๗  บญัญัตใิหรฐัตองจดัใหมกีระบวนการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนอยางทัว่ถงึ

กอนดาํเนนิการวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมืองและวฒันธรรม การเวนคนือสงัหาริมทรพัย การวางผงัเมอืง 

การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน



๑๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   มาตรา ๖๖  กําหนดใหบุคคลซ่ึงรวมตัวกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดัง้เดมิ 

มสีทิธใินการอนุรกัษ ฟนฟจูารีตประเพณี ภมูปิญญาทองถ่ิน ศลิปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวม

ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน

   มาตรา ๖๗  กําหนดใหในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะได

ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน

   มาตรา ๗๘  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดวยการ

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและ

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน

ทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึง

เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น

   มาตรา ๘๗  บัญญัติวารัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน

พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชน

ที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่

 ๓.๓.๒ บทบัญญัติอื่น ๆ วาดวยสิทธิดานส่ิงแวดลอม

   บทบัญญัติวาดวยสิทธิดานสิ่งแวดลอมมีหัวใจสําคัญท่ีสิทธิชุมชน ซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ 

และ ๖๗ ตามที่ไดกลาวไวขางตนแลว นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับนี้ 

ก็ยังมีบทบัญญัติอีกหลายประการท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ทั้งยังมีบทบัญญัติที่ให

ความสําคัญแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหตองกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดบริการสาธารณะดานตาง ๆ อันรวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้

   ๑) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษ 

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ในสวนที่ ๘ วาดวยแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัใิหประชาชนเขาไปมสีวนรวม 

ดังน้ี

   มาตรา ๘๕ (๑)  ประชาชนตองเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน

การใชที่ดินอยางย่ังยืน โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า 

วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ



๑๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   มาตรา ๘๕ (๔)  รัฐตองจัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น

อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล

   มาตรา ๘๕ (๕) รัฐตองดําเนินการสงเสริม บํารุงรักษา และคุ มครองคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการ

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

   ๒) การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริม

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการคุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีบัญญัติไวในหมวด ๑๔ 

วาดวยการปกครองสวนทองถ่ินในมาตรา ๒๙๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งในเขตพื้นที่และการเขาไปมีสวนรวมในการบํารุง

รักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมและการพิจารณาโครงการนอกเขตพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตคุณภาพ

สิง่แวดลอมหรอืสขุภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนทีต่น โดยทัง้หมดนีต้องคาํนงึถงึการมสีวนรวมของประชาชน 

 ๓.๓.๓ บทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกและการรับหรือ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

   ๑) สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น 

การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ๆ 

   ๒) สิทธิของบุคคลในการไดรับขอมูลขาวสารจากรัฐ บัญญัติไว ในมาตรา ๕๖ วา บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

   ๓) สิทธิในการได รับข อมูล คําชี้แจง และแสดงความคิดเห็นก อนการอนุญาตโครงการ 

บัญญัติไวในมาตรา ๕๗ วา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกจิกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมี

สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว

 ๓.๓.๔ บทบัญญัติวาดวยสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

   สิทธิในมาตรฐานการครองชีพไดมีการบัญญัติไวใน มาตรา ๔๓-๔๔ และมาตรา ๕๑-๕๒ 

รายละเอียด ดังนี้



๑๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน

โดยเสรีอยางเปนธรรม

   มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน 

รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเม่ือพนภาวะการทํางาน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

   มาตรา ๕๑  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได

มาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย

   มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและ

สติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ

 ๓.๓.๕ บทบัญญัติวาดวยสิทธิในการชุมนุมอยางสงบ

   หมวดที่ ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วาดวยสิทธิเสรีภาพของชน

ชาวไทย ในสวนที่ ๑๑ ไดบัญญัติถึงเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมไวในมาตรา ๖๓ วาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และในมาตรา ๖๔ ก็บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม 

สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป

 ๓.๓.๖ บทบัญญัติวาดวยสิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกขและการฟองรองหนวยงานของรัฐ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังใหสิทธิทั้งบุคคลและชุมชนในการเสนอ

เรื่องราวรองทุกข รองเรียนและฟองรองหนวยงานของรัฐ โดยบุคคลและชุมชนซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดี

ในศาลได และบุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทยนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิ

และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ดังน้ี 

   สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน (สวนที่ ๑๐) ไดบัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราว

รองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว (มาตรา ๕๙) และบุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจาก

การกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น (มาตรา ๖๐) 

รวมทั้งบุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ (มาตรา ๖๒)

   นอกจากน้ี ในมาตรา ๖๗ ก็บัญญัติใหชุมชนมีสิทธิชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ 

ยอมไดรับความคุมครอง



๑๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต



๑๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

บทที่ ๔

แผนพัฒนาภาคใต
นโยบายที่เกี่ยวของ สถานการณ และกรณีรองเรียน

 แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต หรือที่เรียกกันวาแผนเซาเทิรนซีบอรด (Southern Seaboard 

Development Plan : SSB) หรอืแผนพฒันาภาคใต เปนแผนพฒันาระดบัภมูภิาคขนาดใหญที่มีการผลักดันมาจาก

กลุมทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญและรัฐมาตั้งแตกอนป พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีแนวคิดสําคัญคือ การพัฒนาภาคใตใหเปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรมปโตรเลียมและพลังงานของภูมิภาค จากปจจุบันท่ีเรือขนสงปโตรเลียมจากภูมิภาค

ตะวันออกกลางตองไปออมผานชองแคบมะละกาเพ่ือไปยังประเทศริมฝ งมหาสมุทรแปซิฟก ทั้งนี้ หากวา

ประเทศไทยมีการสรางสะพานยุทธศาสตรเศรษฐกิจพลังงาน (Strategic Energy Land Bridge) ในภาคใตดวย

ระบบขนสงปโตรเลียมทางทอและระบบคมนาคมแบบผสมผสานเชื่อมโยงระหวางฝงอันดามันและอาวไทย ก็จะ

เปนการชวยยนระยะทางเดินทางและเวลาในการขนสง และจะสงผลใหภาคใตของประเทศไทยกลายเปนศูนยกลาง

ขนสงพลังงานในภูมิภาคน้ี อันจะตอเน่ืองกันมาก็คือการพัฒนาภาคใตใหเปนฐานในการผลิตดานน้ํามัน 

กาซธรรมชาติ และปโตรเคมีครบวงจร ตลอดจนเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมตอเนื่องดานปโตรเคมีและพลังงาน

ของภมูภิาค นอกจากน้ี การเปดสะพานเศรษฐกิจยังเปนการเปดประตูการคา (Gateway) ที่กอใหเกิดการเช่ือมโยง

ระหวางประเทศในเอเชียใต ตะวันออกกลางและยุโรป เขากับเอเชียตะวันออกและอินโดจีน

 การศึกษาเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จึงเก่ียวของสัมพันธกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนพัฒนาท้ังระดับ

ภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๔.๑ ยุทธศาสตรและแผนงานระดับภูมิภาค

 จากแนวคิดที่จะใหภูมิภาคนี้เปนศูนยกลางท่ีสําคัญของโลก จึงทําใหประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

รวมกลุมกนัทางเศรษฐกิจใหเปนฐานการผลิตและตลาดเดียวกนั (Single Production Base and Market) เพื่อเปด

ประตูการคาของภูมิภาครวมกัน โดยสรางขอตกลงความรวมมือภายในรวมกัน ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงกรอบ

ความรวมมือในระดับภูมิภาค และแผนงานโครงการสําคัญภายใตกรอบความรวมมือดังกลาวท่ีสงผลตอการกําหนด

ยุทธศาสตรของประเทศไทยในการพัฒนาภาคใต ดังนี้

 ๔.๑.๑ กรอบความรวมมือในระดับภูมิภาค แรงผลักดันและสนับสนุนแผนพัฒนาภาคใต

   กรอบความรวมมือในภูมิภาคเปนการสรางขอตกลงภายในรวมกันระดับประเทศ ดวยลักษณะ

ที่ไดเปรียบทางภูมิศาสตรของอาเซยีน ประเทศในภูมิภาคนี้จึงมีการพัฒนากรอบขอตกลงรวมกันเพื่อที่จะรวมตัวกัน

พัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและประตูการคาที่สําคัญของโลกดวยกลยุทธการพัฒนาโครงขายการขนสง

ทั้งพลังงานและสินคาที่เช่ืองโยงทั่วถึงกันท้ังในประเทศ ระหวางประเทศ และในภูมิภาค แนวคิดนี้นอกจากจะเปน

แรงผลักดันสําคัญใหประเทศไทยตองมุงเปาเปนศูนยกลางขนสงและพลังงานของภูมิภาคดวยแลว ก็ยังทําใหมีการ

ริเริ่มสรางโครงสรางและกลไกตาง ๆ ที่เอื้อประโยชนตอการเคล่ือนยายสินคา บริการ เงินทุน และการลงทุน

ภายในภูมภิาคใหเปนตลาดเดียวของกลุมทุนอยางเสรี เชน การพฒันาระบบเครือขายสายสงไฟฟาและกลไกการซ้ือขาย



๒๐ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ไฟฟาในภูมิภาค การจัดการและแบงปนกาซธรรมชาติบนบริเวณพ้ืนที่ทับซอนทางทะเล การพัฒนาศูนยกลางการ

ขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาค การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตาง ๆ เชน แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต เช่ือมโยง 

ไทย-พมา และลาว-จีน แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยง พมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม แนวพื้นที่

เศรษฐกิจตอนใต เชื่อมโยง ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เปนตน 

ประเทศไทยไดเขารวมในกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ๕ กรอบ 

ดังแสดงไวในรูปภาพที่ ๒ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของแตละกรอบความรวมมือได ดังนี้

   ๑) กรอบความรวมมืออาเซียน (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) 

ซึ่งไดกอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบดวย ๑๐ ประเทศสมาชิก ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

บูรไนดารุสซาราม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิงคโปร สหภาพพมา 

และราชอาณาจักรกัมพูชา และผูนําอาเซียนไดรวมลงนามใน “ขอตกลงบาหลี ๒” เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เพื่อใหอาเซียนรวมตัวกันเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายในป ๒๕๖๓ แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลา

จัดตั้งใหแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะเปนประชาคมท่ีประกอบดวย ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมความม่ันคง

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

   ๒) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub region หรือ 

GMS) ประกอบดวย ๖ ประเทศสมาชิก ไดแก ไทย สหภาพพมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนาน) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กอตั้งในป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) เปนผูใหการสนับสนุนหลัก ความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมนํ้าโขงมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม 

การเกษตรและบริการ สนับสนุนการจางงานและยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่ใหดีขึ้น สงเสริมและ

พัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกัน 

รูปภาพท่ี ๒  กรอบความรวมมือของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (www.nesdb.go.th)



๒๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก ความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ มแมนํ้าโขงยังมีแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเชื่อมตอระหวางประเทศตาง ๆ 

ตาม ๓ แนวเสนทางเศรษฐกิจ คือ (๑) แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) เชื่อมโยง 

ไทย-พมา-ลาว-จีน (๒) แนวพื้นที่ เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

เชื่อมโยง พมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม และ (๓) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) 

เชื่อมโยง ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (รูปภาพที่ ๓)

   นอกจากน้ี ประเทศในความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมนํ้าโขงไดลงนามความตกลง

ความรวมมือดานพลังงาน วาดวยการซื้อขายไฟฟาและการสรางเครือขายสายสง (Regional Power 

Interconnection and Trading Arrangements) ระหว างรัฐบาล ๖ ประเทศในลุ มแม นํ้ าโขง 

(Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade) เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยความตกลงน้ี

มีวัตถุประสงคใหประเทศสมาชิกรวมมือและวางแผนพัฒนาระบบสงไฟฟาที่เช่ือมตอโยงกัน รวมไปถึงกลไกในการ

ดําเนินการซื้อขายไฟฟาในอนุภูมิภาค

รูปภาพท่ี ๓  เสนทางเชื่อมโยงการคาการลงทุนของประเทศตาง ๆ ในอนุภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)
ที่มา : ธนิต (๒๕๕๖)



๒๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   ๓) กรอบความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–

Malaysia–Thailand Growth Triangle หรือ IMT–GT) ประกอบดวย ประเทศสมาชิกรวม ๓ ประเทศ ไดแก 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย การพัฒนานี้เริ่มเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ ใน ๒ เร่ืองสําคัญ คือ (๑) การพัฒนาพื้นที่

ชายแดน ๓ ประเทศรวมกัน ซึ่งตอมาไดพัฒนามาเปนความรวมมือภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝาย 

ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จนถึงปจจุบัน (๒) การจัดการกาซธรรมชาติในอาวไทยบนบริเวณพื้นที่ทับซอน

ทางทะเล ซึง่เปนพืน้ทีพ่ฒันารวมไทย–มาเลเซีย (Malaysia–Thailand Joint Development Area หรือ JDA)

   ความรวมมือทางเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง ๓ ประเทศรวมกัน ใหมีการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

แหลงปโตรเลียมรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และเนนความรวมมือทางดานการผลิต 

การสงเสริมการลงทุน และการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับพื้นที่

   ๔) กรอบความรวมมือในพ้ืนท่ีอาวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation หรือ BIMSTEC) ประกอบดวย ๗ ประเทศสมาชิก ไดแก ไทย อินเดีย 

ศรีลังกา บังคลาเทศ ภูฏาน สหภาพหมา และเนปาล กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ ภายใตการริเริ่มและ

ผลักดันของไทย ความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือในพ้ืนที่อาวเบงกอล มีวัตถุประสงค คือ การสรางความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน และสงเสริมผลประโยชนรวมกัน

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความชวยเหลือระหวางประเทศสมาชิก ในรูปของการฝกอบรม รวมถึง

การคนควาวิจัย และการกระชับความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใชประโยชนจากภาคกสิกรรมและอุตสาหกรรม 

การขยายการคาและการลงทุน ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารและการคมนาคม เพื่อยกระดับความเปนอยูของ

ประชากรในภูมิภาค และสงเสริมความรวมมือที่ใกลชิดกับองคการระหวางประเทศ

   ๕) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-

Mekong Economic Cooperation Strategy หรือ ACMECS) ประกอบดวย ๕ ประเทศสมาชิก ไดแก ไทย 

สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และราชอาณาจักร

กัมพูชา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยเปนแนวคิดริเร่ิมในสมัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ดาํรงตาํแหนงเปนนายกรฐัมนตร ีทัง้น้ี กรอบความรวมมอืทางเศรษฐกิจนี ้มุงเนนนโยบายการลดชองวางทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศเพื่อสงเสริมความเจริญอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาค อันสงเสริมและกอใหเกิดความเขมแข็งใหแก

กรอบความรวมมืออาเซียน ซึ่งจะเปนยุทธศาสตรที่สําคัญท่ีจะสงผลตอโอกาสและความเปนไปไดที่ไทยจะเปน

ศูนยกลางขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาค

 ๔.๑.๒ แผนงานและโครงการภายใตกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคที่สงผลตอการพัฒนาภาคใต

   ภายใตกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคไดกอใหเกิดรูปธรรมของแผนงานและโครงการระหวาง

ประเทศในการเขามาพัฒนาพื้นที่รวมกัน โดยเฉพาะกรอบในความรวมมือเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–

ไทย ที่ไดมีการจัดทําแผนงานโครงการท่ีจะเขามารวมกันพัฒนาพ้ืนท่ีในจังหวัดภาคใตใหสูเศรษฐกิจนานาชาติ 

โดยเนนใหเอกชนเปนผูนําในการลงทุนทั้งอุตสาหกรรมและการคา สวนภาครัฐจะเปนผูสนับสนุนดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน และชวยขจัดอุปสรรคตาง ๆ ใหเอกชนในการผานแดน และขจัดมาตรการกีดกันทั้งหลายใหเกิด



๒๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

การคาอยางเสรี โดยมีแผนงานสําคัญที่เก่ียวของโดยตรงและสงผลใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต คือ 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย และแผนงานพัฒนาโครงการสะพาน

เศรษฐกิจปนัง–สงขลา ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญในแตละแผนงานได ดังนี้

   ๑) แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย

    (Indonesia–Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT-GT)

    หลังจากมีการกอตั้งเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT–GT) หรือ

สามเหลีย่มเศรษฐกิจขึน้ ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian development Bank, ADB) ซึง่มรีฐับาลญีปุ่นเปนผูถือหุนใหญ 

ก็ไดเขามาใหความชวยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเปนไปได และรายละเอียดการดําเนินงานของการ

กําหนดกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทหนาที่หลักในการ

พัฒนา และนําเสนอใหภาครัฐอํานวยความสะดวกใหดวยการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุงกฎระเบียบ 

เพ่ือกระตุนความรวมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุาค ซึง่มสีาขาความรวมมอืระยะแรก ไดแก การขนสงทางบก ทางทะเล 

และทางอากาศ การทองเท่ียว การคาการลงทุนและอุตสาหกรรม การเงิน การเกษตรและปศุสัตว โทรคมนาคม 

เปนตน

    พื้นที่ความรวมมือเมื่อเริ่มกอตั้งประกอบดวย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ไดแก 

สงขลา สตูล ปตตานี ยะลาและนราธิวาส กับ ๔ รัฐของมาเลเชีย ไดแก ปนัง เกดะห เประ ปะลิส และ ๒ จังหวัด

บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ไดแก อาเจะห และสุมาตราเหนือ ในปจจุบันพื้นที่ความรวมมือเศรษฐกิจสามฝาย

อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย ไดขยายพื้นที่ครอบคลุม ๑๔ จังหวัดภาคใตของไทย และ ๑๐ จงัหวดัของอนิโดนเีซยี โดย

เพิ่มสุมาตราตะวันตก สุมาตราใต เรียวเรียวไอแลนด จัมบี เบงกูลู-เบลิตุง และลัมปุง และ ๘ รัฐของมาเลเซีย 

โดยเพ่ิม กลนัตนั สลงังอร มะละกา และเนกรเีซมบลินั

   รัฐบาลของทั้งสามประเทศตองการกระตุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใตลักษณะ

ของความรวมมือและการประสานประโยชนรวมกันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยากรการผลิต

ที่แตละประเทศมีความไดเปรียบ ซึ่งทรัพยากรสําคัญที่มีการตกลงรวมกันใช ก็คือ แหลงปโตรเลียม โดยภาครัฐ

จะเปนผูลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน รวมท้ังออกกฎระเบียบที่จะขจัดอุปสรรคในการผานแดนและมาตรการกีดกัน

ทางการคาแลว จึงใหภาคเอกชนของท้ัง ๓ ประเทศเปนผูนําในการลงทุนทั้งดานอุตสาหกรรมการผลิต การคาและ

การขนสง 

   การพัฒนากลไกรวมกันเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ของประเทศในเขตสามเหลี่ยม

เศรษฐกิจใหมยีทุธศาสตรและทศิทางการทํางานทีส่อดคลองรวมกนั แบงออกเปน ๕ ระดับ ตัง้แต (๑) กลไกระดับชาติ

ของหนวยงานวางแผนดานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทําหนาที่เปนฝายเลขานุการระดับชาติ รวมทั้งดูแลติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินงานตาง ๆ (๒) กลไกระดับทํางานในสาขาตาง ๆ (๓) กลไกภาคเอกชน ไดแก 

สภาธุรกิจรวมสามฝาย (๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส ที่จัดเปนประจําทุกป โดยจัดพรอมกับ

การประชุมผูวาราชการจังหวัดและมุขมนตรีเขตเศรษฐกิจสามฝาย (๕) การประชุมระดับสุดยอดผูนําเขตเศรษฐกิจ

สามฝาย ซึ่งจะจัดเปนประจําทุกปคูขนานกับการประชุมระดับสุดยอดผูนําอาเซียน

   ผลพวงที่สําคัญจากการขับเคลื่อนของกลุมเอกชนอุตสาหกรรม ในความรวมมือเขตเศรษฐกิจ

สามฝายผานสภาธุรกิจรวมสามฝาย ก็คือ การผลักดันโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย 



๒๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ซึ่งถือได ว าเป นการเริ่มต นอุตสาหกรรมหนักครั้งแรกลงบนแผนดินภาคใต ของประเทศไทย โดยในป 

พ.ศ. ๒๕๔๐ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดลงนามในสัญญากับบริษัทนํ้ามันแหงชาติของมาเลเซีย (เปโตรนาส) 

เพื่อรวมกันศึกษาความเปนไปไดในการรวมทุนในโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย–มาเลเซีย ตอมา ในป 

พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลของไทยและมาเลเซีย ก็ไดเห็นชอบรวมกันในการซื้อขายกาซธรรมชาติภายใตพื้นที่พัฒนา

รวมไทยมาเลเซยี (Malaysia-Thailand Joint Development Area : JDA) รวมทัง้เหน็ชอบในหลกัการรวมกนัของ

โครงการทอสงกาซ และโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดมีการจัดทําแผนแมบทและแผน

ปฏิบัติการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจปนัง-สงขลา เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากใชประโยชนจาก

กาซธรรมชาติในอนาคต

   ๒) แผนพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจปนัง–สงขลา 

    โครงการสะพานเศรษฐกิจปนัง–สงขลา เกิดขึ้นจากผลักดันของภาคธุรกิจเอกชนมาเลเซีย

ในการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย ครั้งที่ ๕ 

ที่จังหวัดนราธิวาส ในระหวางวันที่ ๑๙–๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ โครงการจะเนนการพัฒนาเชื่อมตอโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการขนสงพลังงานและการคมนาคมระหวางมาเลเซียและไทย ดวยการสรางทอขนสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติ

เชื่อมตอระหวาง ปนัง–สงขลา สรางถนนมอเตอรเวยเชื่อมตอทาเรือสงขลาถึงทาเรือปนัง รวมทั้งเสนทางรถไฟรางคู

สงขลา-ปนัง ตลอดจนการพัฒนาโครงขายพลังงานไฟฟา การพัฒนาอุตสาหกรรม ดานศุลกากร เปนตน 

    จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไดมีการจัดต้ังโครงการนํารองที่เปนธุรกิจรวมทุนระหวางเอกชน

ของมาเลเซียกับญี่ปุน โดยขอสนับสนุนดานการเงินจากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงประเทศ

ญี่ปุน หรือ OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) และมีบริษัท เปโตรนาส ซึ่งเปนบริษัทนํ้ามันแหง

ชาติของมาเลเซียใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี ที่จะพัฒนาโครงการตาง ๆ ภายใตสะพานเศรษฐกิจนี้ 

    ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดมีการปรับเปล่ียนและขยายแนวเขตการพัฒนาเศรษฐกิจเปน 

สงขลา–ปนัง–เบลาวัน และไดมีการขยายแนวเขตเพิ่มเติมอีกในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน เขตเศรษฐกิจตอเนื่องสงขลา–

ปนัง–เมดาน (Seamless Songkhla–Penang–Medan Economic Corridor) หรือสะพานเศรษฐกิจสงขลา–

ปนัง–เมดาน ซึ่งแนวคิดหลักของโครงการยังคงมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ 

ทั้งดานการคมนาคมขนสงและพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก การกําหนดมาตรการดึงดูดผูลงทุน

ใหสอดคลองกับขอกําหนดขององคการการคาโลก หรือ WTO และไดมีการเพ่ิมเติมในสวนของการพัฒนาเสนทาง

ขนสงพลังงานทางทะเลและสายสงไฟฟา เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระบบเครือขายพลังงานแบบเต็มระบบจากสงขลา

สู ปนังและเมดาน เกิดเปนแกนกลางของแนวเขตเศรษฐกิจท่ีคาดหมายวาทุกจังหวัดและรัฐในอนุภูมิภาค

จะเชื่อมโยงทางกายภาพเขาสูสะพานเศรษฐกิจนี้ในอนาคต สําหรับโครงการภายใตสะพานเศรษฐกิจ สงขลา–ปนงั–

เมดาน ประกอบดวย ๓ กลุมโครงการ ดังนี้

    - กลุมท่ี ๑ โครงการท่ีสนับสนุนโครงการแกนกลาง เชน เสนทางลําเลียงสินคา ทาเรือ 

คลังสินคาและบริการ CIQ (Customs Immigration Quarantine)

    - กลุมที่ ๒ โครงการที่ไดประโยชนจากโครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา–ปนัง–เมดาน ไดแก 

ศูนยกระจายสินคา บริการชักลาก การทองเที่ยว



๒๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

    - กลุ มที่ ๓ โครงการที่กอใหเกิดหรืออุตสาหกรรมที่มีความใกลชิดกับโครงการสะพาน

เศรษฐกิจสงขลา–ปนัง–เมดาน ไดแก อุตสาหกรรมการกล่ันนํ้ามันและแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ

และพลังงาน ซึ่งประกอบไปดวย ๒ แผนงาน คือ ๑) แผนการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรม และ ๒) แผนการจัดต้ังกิจการ

รวมผลิตรวมลงทุน โดยไดรับการสนับสนุนดวยมาตรการพิเศษ

     ปจจุบันไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ตอเนื่องมาโดยตลอด ยกเวนการพัฒนา

ทอพลังงานในเสนทางปนัง-สงขลา ทั้ง ๆ ที่มีการพยายามผลักดันของมาเลเซียมาเปนระยะ ๆ แตก็ยังไมสามารถ

ดาํเนนิการได เนือ่งจากรฐับาลไทยไมเหน็ชอบ ดวยเกรงวาจะมผีลกระทบกับสะพานเศรษฐกิจพลงังานของประเทศไทย 

     ผลสําคัญของโครงการนี้ต อการพัฒนาภาคใตก็คือ แผนแมบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย IMT-GT ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๑๔ ธนัวาคม ๒๕๓๖ ไดมอบหมายใหสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ 

และตอมาก็ไดมีการจัดจาง บริษัท Seatec จํากัด เปนผูดําเนินการศึกษาและจัดทําแผน ในระหวางเดือนกันยายน 

๒๕๓๘ - เดือนมกราคม ๒๕๔๐

๔ .๒ ยุทธศาสตร ประเทศและแผนงานระดับชาติที่ เป นกลไกสําคัญในการผลักดันและสนับสนุน

แผนพัฒนาภาคใต

 จากกรอบความรวมมือตาง ๆ ที่จะรวมผลกัดันใหภูมิภาคอาเซียนเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของโลกดานขนสง 

พลังงาน และอุตสาหกรรมตอเน่ืองดานปโตรเคมี ผนวกกับการท่ีทรัพยากรปโตรเลียมในอาวไทยอุดม

ทั้งนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ อีกท้ังตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยก็อยูตรงศูนยกลางอาเซียน และ

สามารถเชื่อมตอกับประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ตลอดจนมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลก

ในอนาคตได (รูปภาพท่ี ๔) 

รูปภาพท่ี ๔  ภูมิศาสตรที่ตั้งของประเทศไทยในอาเซียนและโลก
ที่มา : อาภา (๒๕๕๕)



๒๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 ทําใหกลุมทุนอุตสาหกรรมจัดวางตําแหนงใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคนี้ ซึ่งจะ

นําไปสูความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาคน้ี ดวยการพัฒนา

โครงสรางการคมนาคมขนสงท้ังทางบก อากาศและทะเล ที่สะดวกทันสมัย อันจะเชื่อมตอกับประเทศตาง ๆ 

นอกจากน้ียังมีแนวคิดในการท่ีจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกกันวา เขตเศรษฐกิจเสรี เขตปลอดอากร 

โดยมีหลักคิดที่จะทําใหการซ้ือขายสินคา การซ้ือขายอุปกรณเคร่ืองมือ และการเขามาทํางานของผูเชี่ยวชาญ

ตางประเทศระหวางภูมิภาค สะดวกรวดเร็ว โดยไมตองเสียภาษีหรือเสียภาษีใหนอยที่สุด 

 การท่ีจะพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานและการคมนาคมน้ี สงผลกระทบกับภาคใตโดยตรง 

เพราะการที่จะบรรลุความเปนศูนยกลางไดมีความจําเปนที่จะตองเชื่อมเสนทางการขนสงพลังงานและสินคา

ระหวางอันดามันและอาวไทยดวยสะพานยุทธศาสตรเศรษฐกิจพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง

ดานปโตรเคมีแบบครบวงจรขึ้นในพื้นท่ีภาคใตดวย ซึ่งจะเห็นไดจากความพยายามที่จะผลักดันทั้งจากหนวยงานรัฐ

และเอกชน ในการท่ีจะพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี และโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 

ที่จะรองรับอุตสาหกรรม ตั้งแตทาเรือขนสง โรงไฟฟา เขื่อนและอางเก็บน้ํา ในพ้ืนท่ีภาคใต ดวยแนวคิดดังกลาว

ขางตนนี้ จึงทําใหหนวยงานท้ังของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานระดับชาติ

ที่จะสอดรับและผลักดันใหภาคใตของประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงานและศูนยกลางการคมนาคมขนสง

ของภูมิภาคน้ี รวมท้ังการกําหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการผลิตการคาอยางเสรีและปลอดภาษี (รูปภาพ

ที่ ๕) สรุปไดดังตอไปน้ี



๒๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รูปภาพท่ี ๕  ยุทธศาสตรระดับประเทศและแผนงานระดับชาติที่เปนกลไกผลักดันโครงการพัฒนาภาคใตรูปภาพท่ี ๕  ยุทธศาสตรระดับประเทศและแผนงานระดับชาติท่ีเปนกลไกผลักดันโครงการพัฒนาภาคใต

 ๔.๒.๑ ผังประเทศป พ.ศ. ๒๖๐๐

   ผงัประเทศป พ.ศ. ๒๖๐๐ เปนการกาํหนดทศิทางและนโยบายระยะยาว ๕๐ ป (ป พ.ศ. ๒๖๐๐) 

ของประเทศไทย เพื่อที่จะไดนํามาเปนกรอบหลักในการจัดทําผังเมืองใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งประเทศ ผังประเทศ 

ป พ .ศ .  ๒๖๐๐ นี้ จัดทํา ข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในยุคสมัยนายกรัฐมนตรี 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร โดยไดมอบหมายใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการจัดทําผังประเทศและผังภาค 

กรอบความรวมมือระดับภูมิภาค : ASEN, GMS, IMT-GT, BIMSTEC, ACMECS



๒๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

และจัดทําผังกลยุทธระยะเรงดวน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕) ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐) และระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

โดยกําหนดวสิยัทัศนในการวางและจัดทาํผงัประเทศในระยะ ๕ ปแรก (พ.ศ. ๒๕๕๕) คอื ประเทศไทยเปนประตกูารคา

ระหวางกลุมประเทศอาเซียนและจีนตอนใต โดยเปนศูนยกลางการผลิต สงออก แหลงผลิตอาหารปลอดภัย 

และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีใชนวัตกรรม รวมท้ังเปนศูนยกลางการทองเท่ียวและบริการของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

   ๑) ยุทธศาสตรผังภาคใต ป พ.ศ. ๒๖๐๐ ศูนยกลางยางพารา ทองเที่ยวระดับโลก ครัวโลก 

ศูนยกลางขนสงทางทะเล เมืองชายแดน อุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร

    จากผลการศึกษาและวิเคราะหของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ไดกาํหนดยทุธศาสตรในการจัดทาํ

ผังภาคใต ป พ.ศ. ๒๖๐๐ ดังแสดงไวใน รูปภาพท่ี ๖ ดังนี้

    (๑) ศูนยยางพาราโลก และศูนยปาลมนํ้ามัน ดวยการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต 

และแปรรูปยางพาราและปาลมนํ้ามันอยางครบวงจร

    (๒) การเปนศนูยกลางการทองเทีย่วระดบันานาชาตทิีม่มีาตรฐานโลก และเปนแหลงทองเทีย่ว

ทางทะเลระดับโลก

    (๓) การพฒันาภาคใตใหเปนสวนหนึง่ของการครัวของโลก โดยสงเสรมิใหเปนศนูยกลางอาหาร

ฮาลาลในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง และอุตสาหกรรมประมงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปตตานี และ

จังหวัดระนอง

    (๔) การเปนศนูยกลางการขนสงทางทะเล ดวยการพัฒนาทาเรือนํา้ลึก การปรับปรุงทาเรือเดมิ 

และระบบการขนสงทางทอ

    (๕) การพัฒนาเมืองชายแดน เปนประตูการคา ประตูการคมนาคมและขนสง และประตู

เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยเช่ือมโยงกับพื้นที่ตอนใน

    (๖) การพฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรมปโตรเคมคีรบวงจร โดยพฒันาสะพานเศรษฐกจิพลงังาน

นครศรีธรรมราช กับเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซยี-มาเลเซีย-ไทย

รูปภาพท่ี ๖ ยุทธศาสตรผังภาคใต ป พ.ศ. ๒๖๐๐



๒๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   ๒) นโยบายการสรางความมั่งคงดานพลังงาน ในผังภาคใตป พ.ศ. ๒๖๐๐ พัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานพลังงาน ศูนยกลางคาขายพลังงาน

    ภาคใตมีความไดเปรียบดานท่ีตั้ง จึงมีศักยภาพเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค สําหรับ

ผงัภาคใต ป พ.ศ. ๒๖๐๐ กาํหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานในภาคใตออกเปน ๔ ระยะ แสดงไวในรูปภาพที ่๗ ดงันี้

รูปภาพท่ี ๗  แนวทางพัฒนาความมั่นคงดานพลังงาน ในผังภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๖๐๐

ู ู

ผงัภาคใต ป พ.ศ. ๒๖๐๐ กาํหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานในภาคใตออกเปน ๔ ระยะ แสดงไวในรูปภาพท่ี ๗ ดังนี้

    (๑) แนวทางการพัฒนาภาคใต ระยะ ๑-๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)

     - จัดหาและพัฒนาพลังแหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการภายในภาคใต 

โดยสงเสริมการสํารวจและแหลงผลิตพลังงานในภาคใต ซึ่งจากการคาดการณพบวาภาคใตจะมีความตองการ

พลังงานสูงขึ้นเปน ๒ เทา ใน ๑๕ ปขางหนา

     - พฒันาโรงไฟฟาพลงังานความรอน จงัหวดักระบี ่ใหเปนโรงไฟฟาทีผ่ลติพลงังานไฟฟาฐาน 

เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟา

    (๒) แนวทางการพัฒนาภาคใต ๕-๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)

     - กระจายแหลงผลิตพลังงานในพ้ืนที่ใหเหมาะสมในระดับทองถ่ิน ลดระยะทางและ

การสูญเสียพลังงานในการเช่ือมโยงและขนสง โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถิ่น

     - กําหนดผังและมาตรการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานด านพลังงาน โรงกลั่นนํ้ามัน 

โรงแยกกาซธรรมชาติ ระบบขนสงเชื้อเพลิง คลังนํ้ามัน ทาเรือขนสงนํ้ามัน โรงไฟฟา และระบบสายสงในพื้นที่

ตามผัง รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานพลังงาน ทอสงกาซธรรมชาติและระบบขนสงนํ้ามัน



๓๐ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     - เสริมสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดการพ่ึงพิงหรือลดการนําเขาเทคโนโลยี

จากตางประเทศ อันจะทําใหการอนุรักษพลังงานเกิดประโยชนสูงสุด โดยเพิ่มจํานวนและคุณภาพของบุคลากร

ให  เพียงพอที่จะพัฒนาความรู และเทคโนโลยีขึ้นมาเอง  และจะต องส ง เสริมการเรียนการสอนและ

หองปฏิบัติการดานการอนุรักษพลังงานในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษาและระดับสายอาชีพ

    (๓) แนวทางการพัฒนาภาคใต ระยะ ๑๕-๓๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐)

     - ประสานความรวมมือดานพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน ในการพัฒนาแหลงผลิต 

การจัดหา เชื่อมโยงและขนสงพลังงาน ตลอดจนเรงรัด เจรจา ทําความตกลง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและ

ใชประโยชนรวมกันในพื้นที่ทับซอน พื้นที่คาบเกี่ยว และพ้ืนที่พัฒนารวมระหวางประเทศ

     - พัฒนาโครงการทอกาซอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline) และโครงขายเช่ือมโยง

ระบบไฟฟากับประเทศอาเซียน (ASEAN Power Grid) อยางตอเนื่อง

     - ปรับพื้นท่ีภาคใตใหเปนศูนยกลางการคาขายพลังงาน (Energy Trading Hub) 

โดยปรับโครงสรางและบทบาทจากผูซื้อเปนผูคาพลังงานในอนาคต และปรับแนวทางการพัฒนาตามที่กาํหนดไวใน

แผนงานสะพานเศรษฐกจิพลงังาน (Strategic Energy Land Bridge : SELB) รวมทัง้ลดขนาดโครงการและปริมาณ

การขนสงนํ้ามันลง เพื่อปรับมาใชการขนสงโดยระบบราง และโครงขายถนนที่พัฒนาขึ้นใหม ทดแทนการขนสง

ดวยระบบทอซึ่งใชงบประมาณลงทุนสูง

    (๔) แนวทางการพัฒนาภาคใต ระยะ ๓๐-๕๐ ป (พ.ศ. ๒๕๘๑-๒๖๐๐)

     - นโยบายเชิงรุกในการพัฒนา ลงทุนสรางฐานแหลงผลิตและแหลงทรัพยากรในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน สัมปทาน การรวมทุน ในการคาขายพลังงาน หรือสงกลับโดยตรงเปนทางเลือกขยายการสํารองพลังงาน 

เพ่ือสรางเสถียรภาพดานพลังงาน

     - กระจายชนิดและรูปแบบการใชทรัพยากรในการผลิตพลังงานอยางเหมาะสม

   ๓) ผังกลยุทธเพ่ือการพัฒนาภาคใต ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)

    สําหรับผังกลยุทธเพื่อการพัฒนาภาคใต ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕๕) ไดมีการกําหนด

กลยุทธในเรื่องการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจภาคใตใหเปนประตูการคาสูภูมิภาค โดยการจัดทําผังกลยุทธ มีแนวทาง

การพัฒนาที่สําคัญท่ีจะพัฒนาเมืองศูนยกลาง ตามแนวสะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหวางชายฝงทะเลตะวันออก

และตะวันตก ใหเปนฉนวนเศรษฐกิจดานการคา การทองเที่ยว และการขนสงในระดับนานาชาติ สนับสนุนกิจกรรม

เศรษฐกิจที่มีมูลคาเพ่ิมสูง ทั้งในสาขาบริการ อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยนํา

ความคิดของการรวมกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เชน ความรวมมือในเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจ ความรวมมือ

ในพื้นที่อาวเบงกอล ผนวกกับจุดเดนของที่ตั้งภาคใต ซึ่งมีแนวทางพัฒนาที่สําคัญดังนี้

    (๑) จัดทําผังพัฒนาพื้นที่สะพานเศรษฐกิจลักษณะบูรณาการในพ้ืนที่เปาหมาย ดังนี้

     - พื้นท่ีสะพานเศรษฐกิจตอนบน ระนอง-สุราษฎรธานี-ชุมพร เนนการพัฒนาความ

เชื่อมโยงกิจกรรมทองเที่ยว การประมง อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและไบโอดีเซล

     - พื้นท่ีสะพานเศรษฐกิจตอนกลาง กระบี่-พังงา-นครศรีธรรมราช เนนพัฒนาการ

ทองเที่ยว อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน-พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปโตรเคมี



๓๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     - พื้นท่ีสะพานเศรษฐกิจตอนลาง สตูล-สงขลา จัดทําผังพัฒนาพื้นที่ท าเรือนํ้าลึก

ปากบาราและเขตประกอบการหลังทา โดยเนนอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร พัฒนาการทองเที่ยว

และการคาการบริการ

    (๒) ปรับปรุงโครงขายถนนดวยระบบทางหลวงแผนดินสายหลัก ขนาด ๔ ชองจราจร 

ชวงชุมพร-ระนอง

    (๓) พัฒนาและปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงทาเรือนํ้าลึกฝงอันดามัน บริเวณจังหวัดสตูลกับ

หาดใหญ-สงขลา

    (๔) กอสรางทางรถไฟเช่ือมโยง สงขลา-หาดใหญ-ทาเรือฝงอันดามัน บริเวณจังหวัดสตูล

    (๕) กอสรางทาเรือน้ําลึกฝงอันดามัน บริเวณจังหวัดสตูล พรอมต้ังเขตประกอบการหลังทา 

และสถานีรวบรวมและกระจายสินคาบริเวณทาเรือ สนับสนุนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและจัดมาตรการสงเสริม

การลงทุน

    (๖) ศึกษาความเหมาะสมการกอสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลา แหงที่ ๒

 ๔.๒.๒ ยุทธศาสตรและแผนงานการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทยแนวสะพานเศรษฐกิจปากบารา-

สงขลา และการพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเปนศูนยกลางในภูมิภาค

   ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยไดถูกกําหนดไวเปนวาระแหงชาติ

ที่มีความสําคัญและความเรงดวนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่จัดทําโดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีวิสัยทัศนที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางธุรกิจการคาของภูมิภาคอินโดจีน โดยพัฒนาใหมีระบบโลจิสติกสที่มีมาตรฐานสากล (World Class 

Logistics) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่กําหนดใหไทยเปนศูนยกลางการ

ผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC) โดยเช่ือมโยงการ

ขนสงและระบบโลจิสติกส รวมท้ังพัฒนาการลงทุนตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic corridors) และ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

   กระทรวงคมนาคมไดจัดทําแผนยุทธศาสตรของกระทรวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยไดกําหนดแนวการพัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสของประเทศไทย

ภายใตกรอบความรวมมือของภูมิภาค มี ๖ แนว  ประกอบดวย (๑) แนวเหนือ-ใต-ปากบารา (๒) แนวหนองคาย-

แหลมฉบงั (๓) แนวตะวนัออก-ตะวนัตก (๔) แนวลาดกระบัง-แหลมฉบงั (๕) แนวสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ๑ 

แนวทวาย-แหลมฉบัง-อรัญประเทศ (๖) แนวสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ๒ แนวปากบารา-สงขลา รวมถึง

โครงขายการพัฒนาถนน การขนสงทางรถไฟ และการขนสงชายฝง จากแผนงานดังกลาวสงผลใหมีโครงการ

ขยายถนนมอเตอรเวยเพื่อรองรับโครงขายทางหลวงอาเซียน การพัฒนาการขนสงรถไฟรางคู และการพัฒนา

การขนสงทางชายฝง (รูปภาพท่ี ๘)



๓๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รูปภาพท่ี ๘  การพัฒนาแนวระบบโลจิสติกสไทย ภายใตกรอบความรวมมือในภูมิภาค
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (www.nesdb.go.th)





๓๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   สําหรับโครงการท่ีสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคใตที่ถูกผลักดันภายใตยุทธศาสตรโลจิสติกส 

ของกระทรวงคมนาคมก็คือ แนวสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ปากบารา-สงขลา ที่ประกอบไปดวยทาเรือนํ้าลึก

ปากบารา ทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ และเสนทางรถไฟรางคูสตูล-สงขลา การขยายเสนทางถนนส่ีเลนและรถไฟรางคู 

การพัฒนาการขนสงทางชายฝง โดยพัฒนาทาเรือตรัง ชุมพร และระนอง 

 ๔.๒.๓ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ ๓ ศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคและธุรกิจปโตรเคมี

ระดับโลก การพัฒนาเสนทางยุทธศาสตรพลังงานและขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีลงสูภาคใต

   หลังจากที่มีการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๖ ตอมาอีก ๗ ป ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

สมัยพลเอกเปรม ตินสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

บริเวณชายฝ งทะเลตะวันออก และในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็ไดมีการเปลี่ยนช่ือคณะกรรมการดังกลาวไปเปน

คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ งทะเลภาคตะวันออก รวมทั้งมีการบรรจุโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ งทะเล

ภาคตะวันออกเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเห็นชอบ

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๒) ซึ่งเปนแผนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปโตรเคมี เพื่อเพิ่มมูลคากาซธรรมชาติที่คนพบในอาวไทย

   การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในระยะเริ่มแรกของประเทศไทยนั้น ดําเนินการโดย

การปโตรเลยีมแหงประเทศไทย (ปตท.) ซึง่เปนหนวยงานทีก่อตัง้และเดนิเครือ่งโรงแยกกาซธรรมชาตขิองประเทศไทย

ขึ้นเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๗ และเปนผูผลักดันหลักดวยการรวมทุนกับเอกชนในการจัดตั้ง บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 

เพื่อผลิตเอทีลีนและโพรพิลีนจากกาซธรรมชาติ เพ่ือสงตอไปเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธีลีน 

โพลีโพรไพลีน และพีวีซี และในป พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐบาลไทยก็ไดตัดสินใจดําเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ตามมาดวยการเหน็ชอบแผนพฒันาอตุสาหกรรมปโตรเคมรีะยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๗) ในป ๒๕๓๑ 

โดยมุงเนนพฒันาอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากข้ึน มีการเพ่ิมกําลังการผลิตสายโอเลฟนส 

และเร่ิมพัฒนาการผลิตสายอะโรมาติกส ซึ่งใชแนฟธาเปนวัตถุดิบดวย และในชวงดังกลาวน้ีรัฐบาลไดมีการกําหนด

นโยบายการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีอยางชัดเจน ไดแก การใหสิทธิประโยชนในการลงทุน 

การคุมครองดานภาษีนําเขา การหามตั้ง และหามขยายโรงงานปโตรเคมีโดยไมไดรับอนุญาต ฯลฯ จนกระทั่ง

ป พ.ศ. ๒๕๓๘ รัฐบาลไดเปดเสรีอุตสาหกรรมปโตรเคมี สงผลใหเอกชนท้ังในและตางประเทศขยายการลงทุน

ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนไปจนถึงขั้นปลาย ทําใหการดําเนินงานของอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปล่ียนแปลง

จากบริษัทรายยอยมาเปนกลุมโรงงานปโตรเคมีครบวงจรท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑหลายชนิด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

หลักในการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปโตรเคมีในระยะที่ ๑-๒ นั้น ไดแก คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

ตะวันออก คณะกรรมการปโตรเคมี กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชนอุตสาหกรรมปโตรเคมี

   หลังจากได มีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นเป นคร้ังแรกของประเทศไทย ในยุคสมัย

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีนายแพทยพรหมินทร เลิศสุริยเดช เปนรัฐมนตรี

วาการกระทรวงพลังงาน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานของภูมิภาค 

(Energy Trading Hub) และเปนแหลงรวมตลอดจนแหลงกระจายพลังงานของภูมิภาค ทั้งดานไฟฟา นํ้ามัน 

และกาซธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหสอดคลองกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ 



๓๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

โดยใหจัดทําแผนบูรณาการระหวางแผนพลังงานกับแผนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และกําหนดใหเปนยุทธศาสตรหนึ่ง

ของกระทรวงพลังงานที่จะเปนตัวกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัวตามเปาหมายของรัฐบาล จึงทําใหกระทรวงพลังงาน

กลายเปนหนวยงานหลกัท่ีรบัผดิชอบและมบีทบาทในการสงเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมปโตรเคมมีาจนถงึปจจบุนั 

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตรพลังงานครั้งที่ ๑ พลังงานเพื่อการแขงขันของประเทศไทย” 

เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานของประเทศเปน ๔ ยุทธศาสตรหลัก 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาพลังงานของประเทศใหเกิดความมั่นคง และเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

ของประเทศ

  สําหรับยุทธศาสตรการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค ไดกําหนดเปาหมายให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางซื้อขายพลังงาน (Energy Trading Hub) รวมทั้งพัฒนาใหเปนธุรกิจปโตรเคมีระดับโลก 

ตามกลไกและมาตรการตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้

  ๑) ปรับโครงสรางและบทบาทของประเทศไทยจากผูซื้อไปเปนผูคาพลังงานในอนาคต และสนับสนุน

ใหเกิดการลงทุนรวมระหวางประเทศผูใชและผูผลิตนํ้ามัน เชน ญี่ปุน เกาหลี จีน และอินเดีย เพื่อความมั่นคง

ดานพลังงานของภูมิภาค

  ๒) ดําเนินมาตรการที่จะลดหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมพิเศษในการซื้อนํ้ามันดิบในตลาดโลก 

ดวยการจัดตั้งเขต Export Free Zone (EFZ) เปนเขตพ้ืนที่สงเสริมการสงออกนํ้ามัน

  ๓) พัฒนาระบบเครือขายสายสงไฟฟา ระบบเครือขายทอกาซ และระบบเครือขายพลังงานอ่ืน ๆ 

เพิ่มการใชโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูใหเต็มประสิทธิภาพ สงเสริมการใชระบบขนสงนํ้ามันทางทอที่กอสรางไวแลว 

และเช่ือมโยงระบบทอขนสงนํ้ามันในภาคเหนือ-อีสาน ผลักดันระบบถนน รถไฟ และการเดินเรือ เชื่อมโยงภูมิภาค

จนถึงจีนตอนใต เพื่อขยายตลาดพลังงานสูประเทศเพื่อนบาน

  ๔) การพัฒนาเสนทางของยุทธศาสตรพลังงานภาคใต (Southern Strategic Energy Land Bridge 

: SELB) เชื่อมโยงการผลิต และการขนสงนํ้ามันจากตะวันออกกลาง เอเชียใต ออกสู เอเชียตะวันออก 

โดยใชระบบทอขนสงนํ้ามัน และสรางระบบคลังนํ้ามันสํารอง

  ๕) ผลักดันความร วมมือระหว างผู ผลิตในประเทศ เพื่อสร างธุรกิจป โตรเคมีในระดับโลก 

ในปลายป พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ก็ไดจัดจางสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ดําเนินการ

ศึกษาและจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๖๑) ดวยวงเงิน ๑๕,๓๓๐,๔๒๕ บาท 

เปนระยะเวลารวม ๘ เดือน (ธันวาคม ๒๕๔๖ - สิงหาคม ๒๕๔๗) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมอยางเปนระบบ รวมทั้งศึกษาประเมินมูลคาเพ่ิมของการนํากาซธรรมชาตซิึง่เปนทรัพยากรทีม่อียูภายใน

ประเทศมาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี การศึกษาแลวเสร็จเมื่อมกราคม ๒๕๔๘ โดยไดกําหนดกลยุทธ

เปาหมายสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ ๓ ไว โดยมีเปาหมายที่จะ (๑) สรางมูลคาเพิ่มใหกับ

กาซธรรมชาต ิและเสรมิสรางความเขมแขง็ใหกบัอตุสาหกรรมปโตรเคมแีละอตุสาหกรรมตอเนือ่ง (๒) ขยายการผลติ

ปโตรเคมใีนเขตมาบตาพุดใหเกิดเปนคลัสเตอรที่เขมแข็ง และพัฒนาอุตสาหกรรมบางสวนที่อําเภอสิชลใหสอดรับ

กับโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ที่จะเกิดขึ้น โดยเสนอทางเลือกเกี่ยวกับพื้นที่เหมาะสมสําหรับเปน

สถานที่ตั้งคอมเพล็กซอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ ๓ ที่มีทางเลือกเปน ๒ ทาง ซึ่งปจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรม
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ปโตรเคมีในระยะที่ ๓ ไดพิจารณาใชทางเลือกที่ ๒ โดยไดแยกพื้นที่การพัฒนาคอมเพล็กซอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ออกเปน ๒ ระยะ คือ

   - ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๘) ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และพื้นที่

ใกลเคียง โดยจะมี ๒๙ ผลิตภัณฑ และ ๓๔ โรงงาน

   - ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑) ตั้งอยูในพ้ืนที่เสนทางยุทธศาสตรพลังงานฝงตะวันออก 

บริเวณอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใหเกิดการสอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรปโตรเคมี และการเปน

ศูนยกลางการคานํ้ามัน โดยจะมี ๒๒ โรงงาน

 ๔.๒.๔ แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต

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

     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๔ ) และ 

เพ็ญโฉม สุพจน และแกวตา (๒๕๔๘) ไดจัดทําเอกสารรายงานการศึกษาเร่ืองการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต 

และเอกสารแผนภูมิภาค–ภาคใต สามารถสรุปพัฒนาการความเปนมาของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต หรือ

เซาเทิรนซีบอรด (Southern Seaboard Development Plan : SSB) ไดดังนี้

     กอนท่ีจะมีการเริ่มตนแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ งทะเลภาคใตในป ๒๕๓๒ นั้น นับต้ังแต

ป ๒๕๑๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดมีการจัดจางบริษัทท่ีปรึกษา

ตางประเทศ (Hunting Technical Service) มาทําการศึกษาและวางแผนการใชทรัพยากรตาง ๆ ในภาคใต 

ซึ่งตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๘ องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation 

Agency : JICA) ไดทําการศึกษาวางแผนพัฒนาภาคใตตอนบนในระดับอนุภาค และในป พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ไดมาทบทวนรายงานการศึกษาขององคการ

ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน เพื่อเตรียมแผนปฏิบัติการพัฒนาภาคใตตอนบน

     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในยุคสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 

๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ไดมีการนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ

การพัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ” เพื่อเชื่อมโยงการขนสงฝงทะเลอันดามันและอาวไทย ดวยระบบคมนาคมขนสง

รวมแบบผสมผสาน ประกอบดวย ระบบถนน รถไฟ ทอนํ้ามัน ระหวางฝงอันดามัน (กระบี่) และอาวไทย (ขนอม) 

และตอมาเม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต ซึ่งถือไดวาเปน

จดุเริ่มตนของการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตในระยะตอมา

    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดจัดจางกลุมบริษัท

ที่ปรึกษาตางประเทศและประเทศไทย จํานวน ๔ บริษัท ไดแก บริษัท Bechtel (สหรัฐอเมริกา) บริษัท Nippon 

Koei (ญีปุ่น) บรษิทั AEC (ไทย) และ บรษิทั SEATEC (ไทย) จดัทาํแผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝงทะเลภาคใต 

โดยมีระยะเวลาการศึกษาระหวาง มกราคม ๒๕๓๔-มิถุนายน ๒๕๓๕ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติไดใหความเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๖ 
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ที่จะสราง “สะพานเศรษฐกิจ” เช่ือมโยงสองฝงทะเลระหวางอันดามัน (กระบี่) - อาวไทย (ขนอม) และการพัฒนา

อุตสาหกรรมนํ้ามันและปโตรเคมีใหเปนอุตสาหกรรมแกนนําขนาดใหญของภาคใต เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลยุคนายชวน หลีกภัย เมื่อ ๒๒ มิถุนายน 

๒๕๓๖

   สาระสําคัญของแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ประกอบดวย

   (๑) ระบบการขนสงรวมแบบผสมผสาน ไดแก ทาเรอืนํา้ลกึ พรอมทัง้ทาเทยีบเรอืนํา้มนัทัง้สองฝง 

ซึ่งเชื่อมตอดวยทางดวน ทางรถไฟและทอนํ้ามัน 

   (๒) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับนํ้ามัน (Oil-based Industry) เพื่อใชประโยชนจากนํ้ามันดิบ

ที่ขนสงโดยทอตามแนวสะพานเศรษฐกิจ

   (๓) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับทอกาซ (Gas-based Industry) โดยใชกาซจากแหลงในอาวไทย

หรือจากแหลงอื่นที่จะหามาได

   (๔) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขนสงทางทะเล (Shipping-based Activities) ซึ่งอาจรวมถึง

การบรรจุภัณฑ การเดินเรือในเสนทางสายรอง และการขนสงสินคาขามคอคอด

   (๕) อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชทรัพยากรทองถิ่น และหรือวัตถุดิบ

ทีน่าํเขา ซึง่จะมทีีต่ัง้อยูในนคิมอตุสาหกรรมท่ีตดิกบัทาเรือนํา้ลึก หรือสถานทีท่ีเ่หมาะสมอ่ืน ๆ

   (๖) การพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มความไดเปรียบของพื้นท่ีในการดึงดูดใหเกิดกิจการตอเนื่องจาก

การขนสงทางทะเล อุตสาหกรรม การคาและธุรกิจตาง ๆ

   รัฐบาลทุกชุดท่ีผานมาตางก็ใหความสําคัญและสานตอโครงการนี้ แตเนื่องจากเปนแผนงาน

ขนาดใหญ ตองใชงบประมาณจํานวนมาก การดําเนินการจึงไมคืบหนาตามแผน เพราะขาดงบประมาณการลงทุน

เปนสาเหตุหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศประสบวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐ การพัฒนาในภาพรวม

ก็ชะลอไป มีเพียงแตการศึกษาของหนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของ เชน การพัฒนาธุรกิจนํ้ามัน การจัดหาแหลงนํ้า 

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม โครงการบางสวนท่ีมีการดําเนินการลวงหนาไปบางแลว อาทิเชน 

โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบงกช–เอราวัณ–ขนอม โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม โรงไฟฟาพลังความ

รอนทีอ่าํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช ฯลฯ

   อย  าง ไรก็ตาม  ในที่ สุ ด โครงการก็มี การขับ เคลื่ อนรุดหน  าอีกครั้ ง ในคณะรั ฐมนตรี

ชุดนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หลังจากมีการตั้งกระทรวงพลังงานในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใตการปฏิรูป

ระบบราชการใหม โดยที่กระทรวงพลังงานมีอํานาจและภาระหนาที่ตามกฎหมายในการจัดหา พัฒนาและบริหาร

จัดการพลังงาน ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการพลังงานทุกสาขา ทั้งไฟฟา นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ 

ซึ่งกาซธรรมชาติและน้ํามันเปนวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานคนแรก 

นายแพทยพรหมมินทร เลิศสุริยเดช มีนโยบายท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหสอดคลองกับการพัฒนา

พลังงานของประเทศ จึงไดจัดทําแผนบูรณาการแผนพลังงานและแผนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และกําหนดให

ปโตรเคมีเปนยุทธศาสตรหนึ่งของกระทรวงพลังงานท่ีจะเปนตัวกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัว และเม่ือวันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงาน
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ในภูมิภาค ซึ่งเปนหนึ่งใน “ยุทธศาสตรพลังงานเพ่ือการแขงขันของประเทศไทย” ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 

โดยมีโครงการท่ีเปนหัวหอกสําคัญ ไดแก โครงการจัดต้ังศูนยกลางการคานํ้ามันที่ศรีราชา (Sriracha Hub) โครงการ

เสนทางยุทธศาสตรพลังงาน (Strategic Energy Land bridge : SELB) และโครงการจัดต้ังคอมเพล็กซปโตรเคมี 

ระยะที่ ๓ ซึ่งโครงการเสนทางยุทธศาสตรพลังงาน ก็คือการพัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ” และสวนตอเนื่องที่ถือเปน

โครงการหลักตามแผนเซาเทิรนซีบอรดนั่นเอง

    สาระสําคัญของแผนและเปาหมายหลักการพัฒนาเสนทางยุทธศาสตรพลังงาน คือ การสราง

เสนทาง ทัง้โครงสรางพืน้ฐานและสาธารณูปโภค เชือ่มระหวางฝงทะเลตะวันตก (ทะเลอนัดามนั) กับฝงทะเลตะวันออก 

(อาวไทย) เพื่อเปนทางเลือกของการขนสงนํ้ามันสําหรับผูผลิตในตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชียตะวันออก 

นอกเหนือจากการขนสงผานชองแคบมะละกาและเสนทางอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มความปลอดภัยใหกับ

วัตถุดิบและเกิดความสะดวกมากข้ึน ตามแผนคาดการณวา โครงการน้ีจะสามารถขนสงนํ้ามันดิบ ประมาณวันละ 

๕๐๐,๐๐๐–๑,๐๐๐,๐๐๐ บารเรล และมีถังเก็บที่สํารองการจายน้ํามันไดประมาณ ๕ วัน ทั้งทางฝงตะวันตกและ

ตะวันออก ซึ่งระยะแรกมีแผนใหเริ่มจากการเปน Trade Crude และพัฒนาเปน Trade Product ในภายหลัง 

โดยองคประกอบสําคัญและระยะเวลาการพัฒนาตามแผนมีดังนี้

    - ระยะเรงดวน ภายในกลางป พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการและกลยุทธการ

พัฒนา จัดหาผูรวมทุน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    - ระยะตอเนื่อง ๑–๕ ป (พ.ศ. ๒๕๔๗–พ.ศ. ๒๕๕๑) สรางระบบทอสงลําเลียงนํ้ามัน ขนาด 

๓๘–๔๘ นิ้ว โดยวางขนานไปกับมอเตอรเวยสายกระบี่-ขนอม ระยะทาง ๒๓๖ กิโลเมตร คลังนํ้ามัน และทุนจอด

เรือนอกชายฝง ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และพัฒนาระบบปลอดภาษี ระบบเมือง ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานเสร็จในป 

พ.ศ. ๒๕๕๑

    - ระยะยาว ๕ ปขึ้นไป (หลังป พ.ศ. ๒๕๕๑) สรางโรงกล่ันนํ้ามันขนาด ๓๐๐,๐๐๐ บารเรล/วัน

    สําหรับสถานท่ีตั้งของโครงการท่ีมีการสรุปเมื่อกลางป พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ บริเวณปลายทอนํ้ามัน

และบริเวณกอสรางทุ นจอดเรือของฝ งตะวันตกจะอยู ที่บ านทุ งมะพราว อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 

สวนฝงตะวันออก คือ ตําบลทุงไส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับพื้นที่พัฒนาของฝงทะเลอันดามันนั้น

ไดกําหนดใหมหางจากจุดเดิม คือ บานทับละมุ ประมาณ ๖-๗ กิโลเมตร (รูปภาพท่ี ๙) ทั้งนี้ เพ่ือตองการลดผล

กระทบสิ่งแวดลอมและเลี่ยงจุดยุทธศาสตรฐานทัพเรือ รายละเอียดการพัฒนาของแตละฝง ไดแก

     - ฝ งตะวันตก ภายใตการศึกษาแนวถนนของกรมทางหลวงและแนวทอขนสงนํ้ามัน

โดยบริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) แผนการที่ออกแบบไวจะมีการขนถายน้ํามันดิบจากเรือ

บรรทุกนํ้ามันขนาดใหญ ๓๐๐ DWT โดยจอดเทียบทุนลอยขนถายนํ้ามันดิบที่ตั้งอยูหางจากฝงประมาณ ๕ 

กิโลเมตร ผานทอใตทะเลมายังถังเก็บนํ้ามันสํารองขนาดใหญ ซึ่งเพียงพอสําหรับสํารองการขนถายนํ้ามัน ๕ วัน ที่

จะอยูหางจากฝงเขามาประมาณ ๕–๖ กิโลเมตร การพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณใกลเคียง คาดวาสวนใหญจะเปน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตรและการประมง



๓๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รูปภาพท่ี ๙ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตและยุทธศาสตรพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่มา : เพ็ญโฉม สุพจน และแกวตา (๒๕๔๘)



๓๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     - ฝงตะวันออก จะมีถังเก็บนํ้ามันและส่ิงอํานวยความสะดวกคลายคลึงกับฝงตะวันตก 

แตทุ นลอยขนถายน้ํามันจะอยูหางจากชายฝ งประมาณ ๑๕–๒๐ กิโลเมตร สําหรับเรือบรรทุกนํ้ามันขนาด 

๘๐,๐๐๐–๑๔๐,๐๐๐ DWT เนือ่งจากฝงทะเลตะวันออกมคีวามลาดชันและความลกึของรองน้ํานอย สวนถงัเกบ็นํา้มนั

ทางฝงนีจ้ะทาํหนาทีร่บันํา้มนัดบิทางทอขนสงขามคาบสมทุรแลวสงตอไปยงัเรอืบรรทกุนํา้มนัเพ่ือสงไปยงัประเทศตาง ๆ 

ทางตะวันออก เชน ญี่ปุน จีน เกาหลี เปนตน การพัฒนาตอเน่ืองบริเวณฝงตะวันออก ไดแก โรงกลั่นนํ้ามัน 

นิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ชุมชนใหม และธุรกิจตอเนื่องอื่น ๆ

     ที่ผานมานอกจากกระทรวงพลังงานจะเปนผูกําหนดจุดที่ตั้งของปลายทอนํ้ามันทั้งสองฝง 

เพ่ือใหกรมทางหลวงสาํรวจออกแบบและกอสรางถนนเช่ือมแลว และยังเปนผูพจิารณาแนวทางการลงทุนท่ีเหมาะสม 

โดยไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการพัฒนา

พลังงาน ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีมีลําดับความสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค 

ตลอดจนระบบโครงขายคมนาคมขนสงและชุมชนในอนาคตตลอดแนวพื้นที่โครงการ รวมถึงรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและชุมชน

     นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนที่ โดยคณะทํางานดานมวลชนสัมพันธของโครงการ

ลงพ้ืนที่อยางตอเนื่อง นับตั้งแตไตรมาส ๒ ของป พ.ศ. ๒๕๔๗ แตบทบาทที่กระทรวงพลังงานใหนํ้าหนักเปนพิเศษ

ก็คือ การหาผูรวมทุน (Strategic Partners) จากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน

มคีวามหวังวาจนีและเกาหลีจะเขามารวมลงทุนในโครงการน้ีในนามบริษทั China National Petroleum Corporation 

(CNPC) และ Korea National Oil Corporation (KNOC) ที่เปนบริษัทนํ้ามันแหงชาติของจีนและเกาหลี

และเปนผูซือ้น้ํามันรายใหญของภมูภิาค ดงัน้ัน หากบรษิทัท้ัง ๒ ตดัสนิใจเขารวมลงทุนในโครงการนี ้ทางผูจาํหนาย

นํา้มันดบิ คอื คเูวตกจ็ะรวมลงทนุดวย และเพือ่ใหโครงการแลนดบรดิจคุมทนุ กระทรวงพลงังานจงึผลกัดันใหมกีารสราง

โรงกลั่นน้ํามันเพิ่มขึ้นดวย อันจะเพิ่มแรงจูงใจใหตางประเทศ เชน จีน เกาหลีใต ญี่ปุ น และกลุมประเทศใน

ตะวันออกกลางเขามาลงทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยมีความเห็นใหอยูที่

ฝงตะวันออก บรเิวณอาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช เปนโรงกล่ันนํา้มนัทีม่กีาํลงัผลิต ๕๐๐,๐๐๐ บารเรลตอวนั 

ใชเงินลงทุนมากกวา ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยมี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนแกนนํารวมกับพันธมิตรตางชาติ 

คาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๑

     ภัยพบิตัสินึามทิีส่งผลกระทบรุนแรงและกวางขวางในบริเวณพืน้ทีจ่งัหวดัพังงา เมือ่ปลายเดอืน

ธันวาคม ๒๕๔๗ สงผลใหจีนซึ่งเปนผู สนับสนุนโครงการรายสําคัญแสดงทาทีลังเล และรัฐบาลเองก็สั่งให 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทบทวนแผนการดําเนินโครงการ รวมท้ังการศึกษาของบริษัทญี่ปุนก็มีขอสรุปวา 

พื้นที่บริเวณทับละมุ จังหวัดพังงาไมเหมาะท่ีจะวางทอสงนํ้ามันและตั้งคลังเก็บนํ้ามัน เนื่องจากอยูในแนว

ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากคลื่นยักษสึนามิ  สวนการสรางทุนรับเรือกลางทะเลก็จะตองหางฝงอยางนอย 

๕๐–๖๐ กิโลเมตร ซึ่งไมคุมคาการลงทุน กลางป พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางกระทรวงพลังงานจึงตองสั่งชะลอโครงการ

ออกไปอยางไมมกีาํหนด อยางไรก็ด ีสาํหรับเปาหมายการพัฒนาประเทศเปนศนูยกลางการคาพลังงานในภูมภิาคน้ัน

ยงัคงเดมิ



๔๐ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     ถึงแมวาโครงการขางตนจะถูกชะลอไป แตก็ไดมียอยและแยกสวนบางโครงการโดยเฉพาะ

ที่เก่ียวของกับการพัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อรองรับแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตและยุทธศาสตรพลังงาน

ใหสามารถแบงสวนทยอยดําเนินการได เชน การกอสรางหลวงหมายเลข ๔๔ หรือถนนเซาเทิรนซีบอรด ขนาด ๔ 

ชองจราจร ความยาว ๑๓๔ กิโลเมตร เพื่อเชื่อมฝงตะวันตก อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และฝงตะวันออก อําเภอ

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะพิเศษของถนนเสนนี้ คือ มีการเวนเกาะกลางถนนไวกวางประมาณ ๑๕-๑๘ 

เมตร สําหรับวางแนวทอกาซและทอนํ้ามัน ตามรูปแบบของสะพานเศรษฐกิจที่กําหนดในแผนเซาเทิรนซีบอรด 

การผลักดนัทีโ่ครงการพัฒนาแหลงนํา้ตาง ๆ ของกรมชลประทาน ไดแก โครงการอางเกบ็นํา้คลองกลาย อางเกบ็นํา้

ทาทน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อางเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา เขื่อนทาแซะ 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ฯลฯ

   ๒)  แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต (พ.ศ. ๒๕๕๐–ปจจุบัน)

     หลังจากท่ีมีการชะลอแผนพัฒนาชายฝ งทะเลภาคใตดังกลาวขางตน ตอมา ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและมีขอจํากัดท่ีคาดวาจะรองรับการพัฒนา

ไดประมาณ ๕ ป รัฐบาลในชวงเวลาดังกลาว โดยคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม

ของพื้นที่เศรษฐกิจใหมในภาคใต สําหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงานในอนาคต

ใหสอดคลองกับศกัยภาพและภมูสิงัคม รวมถงึอตุสาหกรรมของประเทศในอนาคต ทัง้นีร้วมถงึการรองรบัการพฒันา

อุตสาหกรรมดานพลังงานที่จะขยายตัวจากพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกมาสูพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต นโยบาย

ดังกลาวน้ีสอดรับกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๖๑) ที่อยูในยุทธศาสตร

พลังงานเพ่ือการแขงขันของประเทศ

     ตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 

เพื่อศึกษาการวางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน (Planning for the Sustainable Development 

of Southern Thailand) โดยธนาคารพัฒนาเอเชียไดดําเนินการศึกษาในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ 

และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรุปนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงอาวไทย-อันดามัน 

ในการเช่ือมโยงพื้นท่ีระหวางสองฝงทะเล และพัฒนาภาคใตสูการเปนประตูสูภูมิภาค โดยไดมีการกําหนดพื้นที่

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจออกเปน ๓ แกน ดังรูปภาพที่ ๑๐ คือ

     (๑) สะพานเศรษฐกิจตอนบนระนอง-ชุมพร

       เปนแกนการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัด

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ตอเนื่องมาจากจังหวัด ชุมพร ระนอง และเกาะสมุย เนนการทองเที่ยวแบบชายทะเล 

การบริการดูแลสุขภาพและสปาระดับมาตรฐานโลก บนฐานศักยภาพดานแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

ทั้งชายทะเลภูเขาที่มีภูมิทัศนสวยงาม และแหลงนํ้าพุรอนสําหรับการทองเท่ียวในรูปแบบการบริการสุขภาพ

และสปา นอกจากนี้ ยังพัฒนาเปนแหลงประมงและอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร



๔๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รูปภาพท่ี ๑๐  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงอาวไทย-อันดามัน
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (www.nesdb.go.th)



๔๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     (๒) สะพานเศรษฐกิจดานพลังงานพังงา-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช

       เปนแกนการพัฒนาตามนโยบายสะพานเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนี้

จะมุงเนนอตุสาหกรรมทีใ่ชฐานทรพัยากรกาซธรรมชาตทิีม่อียูในจังหวดันครศรธีรรมราช เชน อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

เหล็ก อาหารและแปรรูปเกษตร โดยเฉพาะโรงกลั่นนํ้ามัน ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหพื้นที่

ดังกลาวเปนพื้นที่ยุทธศาสตรทางเลือกใหมของประเทศ และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสําหรับสนับสนุน

ปาลมนํ้ามันเช่ือมโยงกับศูนยปาลมนํ้ามันท่ีกระบ่ี และการเตรียมความพรอมศึกษาวิจัยทางดานอุตสาหกรรม

ปโตรเคมี ใหพรอมรับการพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจพลังงานในระยะยาว

     (๓) สะพานเศรษฐกิจตอนลางสงขลา-สตูล-ปนัง

       เปนแกนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศมาเลเซีย สนับสนุนการพัฒนา

ตามโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เพื่อพัฒนาภาคใตสูความเปนศูนยกลาง 

และประตูการคา ดวยการเสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาการขนสงทางทะเลผานทาเรือปากบาราและทาเรือ

สงขลาแหงใหม พรอมดวยอุตสาหกรรมการสงออก การพัฒนาการทองเท่ียว การคา การบริการ อุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมฮาลาล นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนเปนเขตเศรษฐกิจชายแดนในการ

เสริมสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหกับประชาชน

๔.๓  แผนพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาคใต

 ๔.๓.๑ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP)

และการสรางโรงไฟฟาเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต

   จากการวางแผนใหภาคใตเปนศูนยกลางพลังงาน รวมทั้งการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมปโตรเคมี

ระยะท่ี ๓ ลงสูพื้นท่ีภาคใต อุตสาหกรรมเหลานี้เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการใชไฟฟาสูงมาก ทําใหมี

ความจําเปนตองเพิ่มกําลังการผลิตกระแสไฟฟาในภาคใตเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งปจจุบันการท่ีจะสรางหรือเพิ่ม

กาํลังผลติโรงไฟฟาใหมได จะสามารถพัฒนาไดตามทีถ่กูกาํหนดไวในแผนพัฒนากาํลงัผลิตไฟฟา หรอืแผน PDP กอน

   แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาเปนแผนที่กระทรวงพลังงานจัดทําขึ้นเพื่อรองรับนโยบายเสริมสราง

ความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟา โดยมอบหมายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงาน

รับผิดชอบในการจัดทําแผน แลวนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เพื่อใหความเห็นชอบ 

และจัดทําเปนแผนการวางแผนขยายลงทุนพัฒนาระบบไฟฟาลวงหนาระยะยาวของประเทศ ประมาณ ๑๕-๒๐ ป 

ในแผนดังกลาวจะระบุคาพยากรณความตองการพลังไฟฟา ซึ่งมีความสําคัญตอการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา 

หากการพยากรณความตองการไฟฟามีความถูกตองและแมนยํา จะทําใหการลงทุนในการขยายกําลังการผลิตไฟฟา

เพื่อรองรับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยูในระดับที่เหมาะสม นอกจากน้ี จะระบุถึงโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญ

ที่ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ถานหินและนิวเคลียร โครงการขนาดเล็กและเล็กมาก ทั้งที่เปนระบบการใชพลังงาน

รวม (Cogeneration) และพลังงานหมุนเวียน เช้ือเพลิงทีใ่ชในการผลิต การขยายระบบสงไฟฟา ประมาณการเงิน

ลงทุนการขยายกําลังการผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา ผลกระทบคาไฟฟา และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

จากภาคการผลิตไฟฟา เปนตน จากการกําหนดโครงการโรงไฟฟาประเภทตาง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้น และกําหนดวา



๔๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

โรงไฟฟาประเภทใดจะถูกสรางเมื่อใด โดยใคร และมีจํานวนกี่โรง แตไมระบุสถานที่กอสรางที่ชัดเจน การกอสราง

ดังกลาวตองใชเงินลงทุนหลายพันหรือหลายหมื่นลานบาท และอาจสงผลกระทบในดานทรัพยากรธรรมชาติสังคม

ในพื้นที่ได

   แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ (PDP 2010) ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในยุคสมัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อความมั่นคงในการจัดหาไฟฟาในอนาคต 

กระตุนการลงทุนดานพลังงาน และในระยะที่ผานไดมีการปรับปรุงแผน PDP 2010 ไปแลวจํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้

   ๑)  การปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาคร้ังที่หน่ึง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบแผนแกไขปญหาระยะส้ัน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒) จึงไดมีการปรับปรุงแผนพัฒนา

กําลังผลิตไฟฟาครั้งที่ ๑ (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑) โดยเรงรัดการพัฒนาโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ 

(๘๐๐ เมกะวัตต) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมทั้งปรับแผนใหมีการเรงสรางโครงการโรงไฟฟา

วังนอย หนวยที่ ๔ (๘๐๐ เมกะวัตต) และโครงการโรงไฟฟาจะนะ หนวยที่ ๒ (๘๐๐ เมกะวัตต) ของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยใหแลวเสร็จเร็วข้ึนจากแผนการเดิม ๓ เดือน และยังมีปรับปรุงแผนการรับซื้อไฟฟาจาก

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กดวยระบบการผลิตไฟฟาและความรอนรวม

   ๒)  การปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาครั้งที่สอง ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๒ จากอุบัติเหตุของ

โรงไฟฟานิวเคลียรที่ฟูกุชิมา ทําใหมีการชะลอโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรออกไป ๓ ป เพื่อทบทวนมาตรการ

ดานความปลอดภัยและการยอมรับของประชาชนในประเทศ และเรงกาํหนดการจายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงัความรอน

รวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเขามาทดแทนเร็วขึ้น จากเดิมในป พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเปนป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การดําเนินการดังกลาวสงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึน กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พิจารณาปรับแผนการจัดหากาซธรรมชาติ และเตรียมความพรอมดานโครงสราง

พื้นฐาน เพื่อรองรับความตองการกาซธรรมชาติใหเหมาะสมตอไป

   ๓)  การปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาคร้ังที่ ๓ เป นผลจากนโยบายของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่จะสงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานเปน

อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตรที่สามารถสรางรายไดใหประเทศ โดยเพิ่มการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน

และพัฒนาใหเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค และสรางเสริมความมั่นคงดานพลังงาน โดยแสวงหา

และพัฒนาแหลงพลังงานและระบบไฟฟาจากทั้งในและตางประเทศ รวมท้ังใหมีการกระจายแหลงและประเภท

พลังงานใหม ใหมีความหลากหลาย เหมาะสมและย่ังยืน โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาใหมในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓ 

รวม ๕๕,๐๖๕ เมกะวัตต ดังรายละเอียดในตารางที่ ๒

     ปจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อยูระหวางการจัดทําราง

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟาของประเทศไทยในระยะยาวฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓) หรอื แผน PDP 2013 รวมกบั

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามนโยบายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายพงษศักดิ์ รักตพงษไพศาล 

ที่ไดสั่งใหมีการทบทวน โดยใหลดสัดสวนการใชเชื้อเพลิงที่เปนกาซธรรมชาติใหเหลือรอยละ ๔๕ (จากปจจุบัน

รอยละ ๖๘) และเพิ่มสัดสวนของโรงไฟฟาถานหินใหเปนไมตํ่ากวารอยละ ๒๐ (จากปจจุบันรอยละ ๑๘.๘) หรือใหมี



๔๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

กําลังการผลิตโรงไฟฟาถานหินไมตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต (จากปจจุบัน ๔,๐๐๐ เมกะวัตต) ทั้งนี้ ไดใหการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูกอสราง พรอมกันนีก้ใ็หเพ่ิมสดัสวนการผลิตไฟฟาจากพลังนํา้เปนไมตํา่กวารอยละ ๑๕ 

(จากปจจุบันรอยละ ๑๐) โดยจะใหเพิ่มเปนไมตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต จากการซ้ือไฟฟาพลังนํ้าจากประเทศ

เพื่อนบาน เชน สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนตน และเหตุผลสําหรับการปรับปรุงครั้งนี้ 

ก็เพื่อลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติใหมีความมั่นคง และลดความเส่ียงจากการหยุดจายกาซของพมา รวมทั้ง

อางเหตุการณไฟฟาดบัในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใตเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผานมา

ตารางท่ี ๒ กําลังการผลิตไฟฟาตามประเภทโรงไฟฟา ในแผน PDP 2010 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๓)

ประเภทโรงไฟฟา กําลังการผลิตไฟฟา (เมกะวัตต)

โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ๙,๕๑๖

โรงไฟฟาระบบ Cogeneration ๖,๓๗๔

โรงไฟฟาความรอนรวม (กาซธรรมชาติ) ๒๕,๔๕๑

โรงไฟฟาถานหิน ๔,๔๐๐

โรงไฟฟานิวเคลียร ๒,๐๐๐

โรงไฟฟากังหันกาซ ๗๕๐

รับซื้อจากตางประเทศ ๖,๕๗๒

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๕๕)

    ๑) โครงการโรงไฟฟาถานหินในภาคใต

      ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคใตมีกําลังการผลิตไฟฟารวม ๒,๔๒๙ เมกะวัตต โดยมีโรงไฟฟา

พลังความรอนรวม (กาซธรรมชาติ) ที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

โรงไฟฟาน้ํามันเตา ทีอ่าํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่รวมทัง้โรงไฟฟาพลงันํา้จากเข่ือนรัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธานี 

และเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา นอกจากน้ี ยังมีระบบเสริมบางสวนที่ซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย ๓๐๐ เมกะวัตต 

รวมถึงระบบสายสงเสริมจากภาคกลางอีก ๕๐๐ เมกะวัตต ซึ่งในป ๒๕๕๔ พบวาภาคใตมีการใชไฟฟาสูงสุดเพียง 

๑,๘๔๘ เมกะวัตต จะเห็นไดวาภาคใตนั้นมีไฟฟาใชเพียงพอ และยังเหลือสํารองไวอีก

      สําหรับภาคใตยังมีโรงไฟฟาซ่ึงปจจุบันกําลังอยู ในระหวางดําเนินการโครงการและ

กอสราง คือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ ๒ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีแผนท่ีจะเร่ิมจายไฟฟา

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และเมื่อเปดดําเนินการโรงไฟฟา จะมีกําลังการผลิตติดตั้งประมาณ ๘๖๐ เมกะวัตต 

และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กําลังผลิตประมาณ ๙๐๐ เมกะวัตต 

เพื่อทดแทนโรงไฟฟาขนอมของบริษัท EGCO ที่มีกําลังการผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต โดยจะเร่ิมจายกระแสไฟฟา

ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ปเดียวกับท่ีโรงไฟฟาเดิมจะหมดอายุสัญญา



๔๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     แตปจจุบันในพื้นท่ีภาคใตมีการทํางานประชาสัมพันธเพ่ือพัฒนาโรงไฟฟาใหมของการไฟฟา

ฝายผลติแหงประเทศไทยในหลายจงัหวดั โดยพืน้ท่ีคาดวาจะสรางโรงไฟฟาใหมจะเปนพ้ืนท่ีบรเิวณชายฝงทะเลภาคใต 

เพราะจะตองมีการขนสงถานหินท่ีนําเขาจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ไดสะดวก ปจจุบันพื้นที่ในภาคใตที่ทางการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ยังคงมีการเขาไปดําเนินงานประชาสัมพันธ ศึกษาความเหมาะสม หรือผลักดันใหมี

การสรางโรงไฟฟาถานหิน ไดแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อําเภอ

ทาศาลาและอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอกันตรัง จังหวัดตรัง และอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

เปนตน

     ๒) โครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในภาคใต

       หลังจากท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดอนุมัติแผนพัฒนา

กาํลงัผลติไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๔ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ (PDP 2007 ฉบบัปรับปรุง ครั้งที่ ๒) 

ในป ๒๕๕๑ ซึง่ในแผนดงักลาวไดมกีารกาํหนดใหประเทศไทยเร่ิมมกีาํลงัการผลติไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีร

ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จํานวนปละ ๑,๐๐๐ เมกะวัตต รวมจํานวน ๒,๐๐๐ เมกะวัตต และคณะรัฐมนตรี

ก็ไดมีมติเห็นชอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดต้ังสํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

(สพน.) และเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสม และการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร ในชวง ๓ ปแรก (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ของการเตรียมเริ่มโครงการ

       จากผลการศึกษาสถานที่ เหมาะสมจะตั้ งโรงไฟฟ านิวเคลียร  ในประเทศไทย 

โดยพิจารณาปจจัยดานความปลอดภัย มนุษยและส่ิงแวดลอม เศรษฐศาสตรและดานวิศวกรรม ตามลําดับ 

ไดมีการดําเนินการคัดเลือกพื้นที่เหมาะสม ๕ แหง จากพื้นที่ที่มีศักยภาพ ๑๔ แหง ซึ่งมีพื้นที่เปาหมายอยูใน 

๖ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี 

และจังหวัดนครศรีธรรมราช และตอมา ไดมีการเพ่ิมพื้นที่เปาหมายเพ่ิมอีก ๓ จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดตราด และ จังหวัดนครสวรรค (รูปภาพที่ ๑๑) ซึ่งบริษัท เบิร นส แอนด โร (Burns and Roe) 

แหงประเทศสหรัฐอเมริกา ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยวาจางใหศึกษาและสํารวจพ้ืนที่กอสรางโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร ไดคัดเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมเหลือ ๕ พื้นท่ีใน ๔ จังหวัด ของประเทศ ไดแก (๑) อําเภอทาชนะ 

จังหวัดสุราษฎรธานี (๒) อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓) อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๔) อาํเภอคลองใหญ จังหวัดตราด (๕) อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

      ปจจุบันประเทศไทยยังอยูระหวางการชะลอโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรออกไปเปน

ระยะเวลา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) เพื่อทบทวนมาตรการดานความปลอดภัยและการยอมรับของประชาชน

ในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency : 

IAEA) ซึ่งเปนหนวยงานระหวางประเทศที่เปนผูรับรองการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไดใหความเห็นตอรายงาน

ความพรอมในการกอสรางของประเทศไทยท่ียื่นเสนอไปวา ยังขาดความพรอมใน ๓ ดาน คือ (๑) ประเทศไทย

ยังขาดกฎหมายท่ีเกี่ยวของและการกํากับดูแลท่ีเปนอิสระ (๒) ขอผูกพันระหวางประเทศท่ีตองมีการเซ็นสัญญา

รวมกนั (๓) การยอมรับของประชาชน



๔๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 ๔.๓.๒ แผนพัฒนาแหลงนํ้าในภาคใต

   เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตไดมีการแตงตั้ง

คณะอนกุรรมการจดัหาแหลงนํา้ดบิรองรบัโครงการตามแผนงานพฒันาพืน้ทีช่ายฝงทะเลภาคใต ซึง่คณะอนกุรรมการ

ดงักลาวไดมอบหมายใหกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูรบัผิดชอบในการศกึษาและดาํเนนิการ

จัดหาแหลงนํ้าตามวัตถุประสงคดังกลาว ซึ่งกรมชลประทานไดดําเนินการจัดจาง บริษัท รีซอสส เอ็นจีเนียริ่ง 

รูปภาพท่ี ๑๑  พื้นที่มีศักยภาพในการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (๒๕๕๕)



๔๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

คอนซันแตนท จํากัด บริษัท เทสโก จํากัด และบริษัท ซันยู คอนซันแตนท (ประเทศไทย) จํากัด รวมกันศึกษา

ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการจัดหาแหลงนํ้าดิบสําหรบัรองรบัโครงการตามแผนงาน

พฒันาพืน้ทีช่ายฝงทะเลภาคใต ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๙ ผลการศึกษาไดมีการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนา

แหลงนํ้าที่มีศักยภาพสูงจํานวน ๕ โครงการ ไดแก

   ๑)  โครงการอางเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ จังหวัดพังงา จัดหาแหลงนํ้าใหกับทาเรือนํ้าลึก และ

นิคมอุตสาหกรรมฝงตะวันตก บานทับละมุ ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา และพ้ืนที่ชลประทาน 

๑,๒๐๐ ไร

   ๒)  โครงการอางเก็บนํ้าคลองแหง จังหวัดกระบี่ จัดหาแหลงนํ้าใหกับพ้ืนที่อุตสาหกรรม และ

การอุปโภคบริโภค อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และพ้ืนที่ชลประทาน ๔,๓๐๐ ไร

   ๓)  โครงการอางเก็บนํ้าทาทน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหาแหลงนํ้าใหกับทาเรือนํ้าลึก

ฝงตะวันออก บานบางปอ ตําบลสระแกว อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ชลประทาน ๑๖,๐๐๐ ไร

   ๔)  โครงการอางเก็บนํ้าคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหาแหลงนํ้าใหกับทาเรือนํ้าลึก

ฝงตะวันออก บานบางปอ ตําบลสระแกว อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ชลประทาน ๒๔,๕๐๐ ไร

   ๕)  โครงการสูบนํ้าแมนํ้าตาป จังหวัดสุราษฎรธานี จัดหาแหลงนํ้าใหกับโรงกล่ันนํ้ามัน

อุตสาหกรรมปโตรเคมี อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และการอุปโภคบริโภคในชุมชนเมือง และ

อําเภอตาง ๆ ในจงัหวัดสุราษฎรธานี

     ปจจุบันในพื้นที่จังหวัดท่ีเปนเปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต ก็มีโครงการ

พัฒนาดานแหลงนํ้าอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นอีก ไดแก

   ๑)  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการพัฒนาแหลงนํ้ามารองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

มากท่ีสุด ไดแก โครงการสรางเข่ือนคลองกลาย หมูที่ ๖ บานปากลง ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา โครงการสราง

อางเก็บน้ําคลองทาทน หมูที่ ๕ ตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล เพื่อกักเก็บนํ้าใชในทาเรือและอุตสาหกรรม และโครงการ

เขื่อนลาไม ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด

     โครงการกอสร างเขื่อนคลองกลาย เป นเข่ือนดินถม ประกอบดวยเขื่อนหลักซึ่งมี

สันเขื่อนสูง ๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และเขื่อนชองเขาตํ่า ซึ่งมีสันเขื่อนสูง ๔๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร โครงการ

มีระดับกักเก็บนํ้าสูงสุด ๑๖๘.๕๐ เมตรจากระดับนํ้าทะเล พื้นที่อางเก็บนํ้า ๑,๘๗๕ ไร ความจุอางเก็บนํ้า 

๖๒.๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังมีฝายทดนํ้าคลองกลาย บานนาเหรง ตําบลบาเหรง อําเภอนบพิตํา 

เปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีแนววางทอในเขตทางคลองชลประทานสายใหญ

และสายยอย

     โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองทาทน มีความยาว ๓๓.๑ กิโลเมตร และมีพื้นที่อางเก็บนํ้า 

๘๕๕ ไร พื้นที่กอสรางหัวงานเขื่อน ๓๖๐ ไร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร สูง ๓๙.๕๐ เมตร สํานักงานโครงการกอสราง ๒ 

ชลประทานท่ี ๑๕ กรมชลประทาน ไดตั้งงบประมาณโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองทาทน ในปงบประมาณ 

๒๕๕๔ จํานวน ๓๐๐ ลานบาท และในปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๕๓๘ ลานบาท สวนในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

จํานวน ๕๓๘ ลานบาท



๔๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     โครงการเข่ือนลาไม เปนเขือ่นทีไ่มมภีเูขากัน้ จงึมแีนวสันเขือ่นยาว ๖ กโิลเมตร นบัวายาวทีส่ดุ

ในประเทศไทย พื้นที่อางเก็บนํ้าเปนที่ราบ ๗,๘๕๐ ไร โครงการน้ีกรมชลประทานไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป 

พ.ศ. ๒๕๔๓ แตปจจุบันมีการชะลอโครงการ

   ๒)  จังหวัดชุมพร มี ๒ โครงการใหญ คือ โครงการสรางเขื่อนรับรอและเขื่อนทาแซะ ตําบลรับรอ 

อําเภอทาแซะ ซึ่งตั้งอยูใกลพื้นท่ีเปาหมายโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก ที่อาวชองพระ ตําบลปากคลอง 

อําเภอปะทิว โดยเปนอุตสาหกรรมที่ตองการนํ้าใชถึง ๓๐–๕๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป รวมทั้งอยูใกลพื้นที่

เปาหมายกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร บานปากนํ้าละแม ตําบลปากน้ํา อําเภอละแม และโรงไฟฟาถานหิน 

ที่บานบางจาก ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว ที่ตองการนํ้าใชปริมาณมากเชนกัน

   ๓)  จังหวัดพังงา มีโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ ตั้งอยูที่บานลํารู ตําบลลําแกน 

อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา เปนหน่ึงในโครงการที่จะสรางข้ึนเพ่ือสนับสนุนการใชนํ้าของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝงทะเลภาคใต แตตอมาเมื่อแหลงทองเที่ยวบริเวณเขาหลักมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จังหวัดพังงาจึงได

รองขอตอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ วาใหโครงการมีการรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวย 

โครงการอางเกบ็นํา้คลองลํารูใหญ มีการออกแบบกอสรางมาต้ังแตป ๒๕๔๖ แตเพิ่งมีการออกพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวนัที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๕๐ ปจจุบันอยูระหวางขออนุมัติใชพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู และพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเขาหลัก-

ลําแกน จังหวัดพังงา โดยมีระยะเวลากอสราง ๕ ป งบประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท พื้นที่เก็บกักนํ้าสูงสุด ๖๔๕ ไร 

และสันเขื่อนยาว ๓๕๐ เมตร สูง ๔๐ เมตร

   ๔)  จังหวัดสุราษฎรธานี โครงการพัฒนาลุมนํ้าตาป–พุมดวง มีพื้นที่โครงการ ๗๓,๙๘๐ ไร 

เปนโครงการผันนํ้าจากแมนํ้าตาปขึ้นมาใช

   ๕)  จังหวัดสงขลา มีแผนงานจัดหานํ้าเพ่ือนํามาใชในการอุปโภคบริโภค ภายใตแผนแมบท

เพ่ือการพัฒนาพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรองรับแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย–

มาเลเซีย–ไทย รวม ๓ โครงการ ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าคลองลําแซง อําเภอรัตภูมิ โครงการอางเก็บนํ้าคลองขัน 

อําเภอรัตภูมิ และโครงการอางเก็บน้ําบานนาปรัง อําเภอนาทวี นอกจากน้ีโครงการวางผังพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีจังหวัด

สงขลา–สตูล ก็ยังมีการระบุถึงโครงการอางเก็บนํ้าในจังหวัดสงขลา ๔ โครงการ ไดแก โครงการ ๓ โครงการดังกลาว

ขางตน และโครงการอางเก็บน้ําตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา

   ๖)  จังหวัดสตูล โครงการวางผังพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลา–สตูล ระบุถึงการจัดหาแหลงนํ้า

เพ่ือการชลประทาน และเพิ่มศักยภาพแหลงกักเก็บนํ้าในพื้นที่จังหวัดสตูล ๔ แหง คือ โครงการอางเก็บนํ้าลําโลน 

คลองยาบน เขาใคร และคลองชาง

   ๗)  จังหวัดยะลา-นราธิวาส-ปตตานี ลงไปในชายแดนภาคใต มีโครงการกอสรางเขื่อนสายบุรี 

กั้นแมนํ้าสายบุรี ที่บานกะดูดง ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีชื่อเต็มวา โครงการพัฒนาลุมนํ้าสายบุรี

ตอนลางและพรุบาเจาะ–ไมแกน มีพื้นที่รองรับนํ้าประมาณ ๒,๒๓๗ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอําเภอสุคิริน 

อําเภอจะแนะ อําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา อําเภอทุงยางแดง 

อําเภอกะพอ อําเภอไมแกน และอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนเขื่อนท่ีตองการผันนํ้ามาใชในนิคม



๔๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในอําเภอสายบุรีและอําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก

ตนนํ้าในจังหวัดปตตานี ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต

๔.๔  สถานการณปจจุบันของโครงการที่สงผลตอการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต

 จากการทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตของสํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตแิละหนวยงานทีเ่กีย่วของ พบวามหีลายโครงการไดดาํเนนิการศกึษาแลวเสรจ็

และยังไมไดนําผลไปปฏิบัติ เน่ืองจากยังไมมีความชัดเจนเร่ืองนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนโยบาย และการ

ตอตานจากประชาชนในพื้นที่ ไดแก การศึกษาการวางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน โครงการศึกษา

ความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลภาคใต โครงการศึกษา

ความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาทาเรือฝ งทะเลอันดามันและสะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงทาเรือฝ งอาวไทย 

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และส่ิงแวดลอม เพ่ือกอสรางทาเรือนํ้าลึกชายฝงทะเล

อาวไทยตอนลาง โครงการศึกษาการสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางทาเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล โครงการศึกษา

ความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงทะเล

อันดามัน และโครงการศึกษาบางสวนเปนเพียงแนวคิดท่ีตองมีการศึกษาในรายละเอียด ไดแก โครงการขุดเจาะ

อุโมงคเช่ือมโยงตอจังหวัดสตูล–รัฐปะลิส รวมท้ังบางโครงการยุติการดําเนินงานแลว ไดแก โครงการ Marine 

Terminal Pipeline Project สามารถสรุปสาระสําคัญโครงการศึกษาที่เกี่ยวของได ดังนี้

 ๔.๔.๑ โครงการที่ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ

   ๑)  การศึกษาโครงการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีการดําเนินการรวมกับ ADB จัดทําแผนพัฒนา

ทางเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมคิดของภาคประชาชนและภาคี

การพัฒนาที่เกี่ยวของ ซึ่งสรุปแนวคิดการพัฒนาได ดังนี้

     (๑) กําหนดกลุ มพื้นที่การพัฒนาตามศักยภาพและสอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนที่

ทั้งดานภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกําหนดบทบาทและแผนโครงสรางพื้นท่ีภาคใตไว 

๓ อนุภาค ประกอบดวย (๑) พื้นที่อนุภาคใตฝ งตะวันออก เนนการพัฒนาแบบผสมผสานของการพัฒนา

อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการทองเที่ยว (๒) พื้นที่อนุภาคใตตอนลาง เนนการพัฒนาแนวสะพานเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงชายฝ งทะเลภาคใตฝ งตะวันออก–ตะวันตก และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนเหนือ

ของมาเลเซีย (NCER) และแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝงทะเลตะวันออก (ECER) มาเลเซีย (๓) พื้นที่อนุภาคใต

ฝงอันดามัน เปนพื้นที่การทองเที่ยวพักผอนระดับโลก

     (๒) กําหนดพื้นที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Development Area : CDA) 

ซึ่งเปนพื้นที่ที่จะมีการวางแผนการพัฒนาหลักและสงแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาในอนุภาค โดยเนนการ

เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและไดกําหนดพ้ืนที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จไวทั้งหมด ๓ พื้นที่ ไดแก (๑) พื้นที่เศรษฐกิจ

ใหมฝงตะวันออก ในแนวพื้นที่สุราษฎรธานี–นครศรีธรรมราช (๒) พื้นที่แนวสะพานเศรษฐกิจ สตูล–สงขลา และ 

(๓) พื้นที่ทองเท่ียว กลุมภูเก็ต กระบี่ พังงา



๕๐ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   ๒)  โครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนา

พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ศึกษาแลวเสร็จเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ไดศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงาน และทาเรืออุตสาหกรรม เพื่อรองรับ

การพัฒนาพื้นที่ชายฝ งทะเลภาคใต ทั้งนี้ ผลการศึกษาไดเสนอทางเลือกไว ๒ บริเวณ ไดแก ตําบลทุงปรัง 

อําเภอสิชล และตําบลกลาย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระบุความตองการพื้นท่ีประมาณ 

๑๒,๐๐๐ ไร สําหรับโรงกล่ันนํ้ามัน โรงแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี ผลิตภัณฑซีเมนตและ

ยปิซัม่ นํา้มนัปาลม ผลติภัณฑยาง สนิคาแปรรปูเกษตรอืน่ ๆ และโรงไฟฟา รวมทั้งเสนอใหมีการวางทอสงนํ้าดิบ 

ระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร เพื่อการสงนํ้าดิบ ๓๐ ลาน ลูกบาศกเมตรตอป (๗๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

ตอวัน) จากคลองพุมดวงชวงดานทายนํ้าของเขื่อนรัชประภามายังนิคมอุตสาหกรรม

   ๓)  โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาทาเรือฝงทะเลอันดามันและสะพาน

เศรษฐกิจเชื่อมโยงทาเรือฝ งอาวไทย ซึ่งการศึกษาแนวคิดการพัฒนาแลวเสร็จเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ 

โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบใหกระทรวงคมนาคมรับความชวยเหลือจากบริษัท 

Dubai World ในการศึกษา “Feasibility Study on the Development of Land Bridge between 

Southern Coastlines of Thailand” โดยผลการศึกษา สรุปไดดังนี้

     (๑) แนวเสนทางการพัฒนาเช่ือมท้ังสองฝงทะเล (Land bridge) ที่มีศักยภาพในการขนสง

นํ้ามันและสินคา คือ แนวเช่ือมโยงระหวาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล–อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 

๑๔๖ กิโลเมตร

     (๒) ระบบการขนสงนํ้ามัน ประกอบดวย (๑) ทุนจอดเรือนํ้ามัน (Single Point Mooring, 

SPM) นอกชายฝงทะเลจงัหวดัสตลู ๑ แหง เพือ่รองรับเรือ ULCC (Ultra Large Crude Carrier) ขนาดระวางบรรทุก 

๓๐๐,๐๐๐–๔๕๐,๐๐๐ DWT และที่จังหวัดสงขลา ๑ แหง รองรับ VLCC (Very Large Crude Carrier) ขนาด

ระวางบรรทุก ๒๐๐,๐๐๐–๓๐๐,๐๐๐ DWT (๒) ทอสงนํ้ามันเชื่อมตอระหวางทุนจอดเรือนํ้ามัน (๓) คลังเก็บนํ้ามัน 

สําหรับโรงกล่ันนํ้ามันกําลังผลิต ๑.๕ ลานบารเรลตอวัน เงินลงทุนรวมประมาณ ๘๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ

     (๓) ระบบการขนสงสินคา ประกอบดวย การพัฒนาทาเรือคอนเทนเนอรริมฝงหรือนอกฝง

ที่อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีศักยภาพเปนทาเรือระดับภูมิภาค (Regional Port) รองรับเรือขนาด ๕,๐๐๐ TEU 

และพัฒนาทาเรือคอนเทนเนอรนอกฝงท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทําหนาท่ีเปน Feeder Port รองรับเรือ

ขนาด ๒,๐๐๐ TEU และพัฒนาทางรถไฟเชื่อมตอกับรถไฟสายหลักในปจจุบันมายังทาเรือที่จังหวัดสตูล

     (๔) การพัฒนาอุตสาหกรรมสองฝ งทะเลในบริเวณทาเรือฝ งอันดามันและอาวไทย

โดยดําเนินการ ดังนี้ (๑) สงเสริมอุตสาหกรรมหนัก เชน อุตสาหกรรมเหล็ก ปโตรเคมี (๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเบา 

เชน การรวบรวมและการกระจายสินคา รวมถึงกิจการที่สนับสนุนโลจิสติกสบริเวณพ้ืนที่ฝงอันดามัน (๓) พัฒนา

เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาเชิงบูรณาการ

   ๔)  โครงการศกึษาพฒันาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วศิวกรรมและส่ิงแวดลอม เพือ่กอสราง

ทาเรือนํ้าลึกชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง กรมเจาทาศึกษาเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ปจจุบันอยูระหวาง

จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) เพื่อสงใหสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา



๕๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     (๑) กรมเจาทาไดศึกษาคัดเลือกท่ีตั้งทาเรือทางกายภาพในเบื้องตนรวม ๘ แหง ไดแก 

ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม และตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลสนามชัยและ

ตําบลวัดจันทร อําเภอสทิงพระ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

พื้นที่ชายฝ งทะเลอําเภอเมือง จังหวัดปตตานีและนราธิวาส จากการพิจารณาความเหมาะสมของปจจัย

ดานเศรษฐศาสตร วิศวกรรม สิ่งแวดลอม และทัศนคติของชุมชน รวมท้ังความสอดคลองกับผังเมืองรวม 

พบวาพื้นที่ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ เหมาะสมท่ีสุดในการกอสรางทาเรือนํ้าลึกชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง 

รองลงมา ไดแก พื้นที่ตําบลวัดจันทร อําเภอสทิงพระ และพ้ืนที่ตําบลสะกอม อําเภอเทพา

     (๒) พื้นท่ีที่เหมาะสมสําหรับการกอสรางทาเทียบเรือนํ้าลึกบริเวณ ตําบลนาทับ อําเภอ

จะนะ มีรองน้ําลึก ๙-๑๒ เมตร สามารถสรางทาเรือเพ่ือรองรับฐานสินคาที่เกินขีดความสามารถของการใชบริการ

ทาเรือสงขลา แหงที่ ๑ โดยรับเรือขนาด ๙,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ DWT เขาจอดเทียบทาไดพรอมกัน ๓ ลํา สําหรับสินคา

ที่ผานทามี ๓ ประเภท ไดแก สินคาบรรจุตูคอนเทนเนอร สินคาทั่วไปบรรจุหีบหอ และสินคาบรรจุตูแชแข็ง

   ๕)  โครงการศึกษาสํารวจออกแบบเพื่อการกอสรางทาเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล 

ศึกษาเสร็จแลวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการทาเทียบเรือ

นํ้าลึกและถมทะเลระยะท่ี ๑ บริเวณบานปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ปจจุบันกระทรวงคมนาคมอยูระหวาง

จัดทํารายงานการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและสุขภาพและเดินหนาผลักดันโครงการ การดําเนินการในระยะท่ีผานมามี

ดังน้ี

     (๑) กรมเจาทาไดศึกษาสํารวจออกแบบและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการทาเรือ

นํ้าลึกและถมทะเลระยะท่ี ๑ บริเวณบานปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

       - พื้นที่ตั้งโครงการทาเรือนํ้าลึกปากบาราอยู ในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล

หมู เกาะเภตรา บริเวณบานปากนํ้า ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู จังหวัดสตูล อยู หางจากตัวจังหวัดประมาณ 

๕๐ กิโลเมตร และหางจากชายแดนมาเลเซียประมาณ ๔๐ กิโลเมตร บริเวณดานใตของพื้นที่ตั้งทาเรือ

เปนหมูเกาะตะรุเตา และมเีกาะเขาใหญอยูทางดานตะวันตก มีระดับนํ้าลึก ๑๕ กิโลเมตร อยูหางจากฝง ๕ กิโลเมตร 

นอกจากน้ี ยังมีชุมชนอยูกระจัดกระจายรอบที่ตั้งของทาเรือ

       - แผนงานพัฒนาทาเรือปากบารา แบงเปน ๓ ระยะ รวม ๑๒ ป ระยะท่ี ๑ 

ระยะดําเนินงาน ๕ ป รองรับสินคา ๘๒๕,๐๐๐ TEU ถมทะเลพ้ืนที่ ๒๙๒ ไร เพ่ือพัฒนาทาเรือความยาว

หนาทา ๗๕๐ เมตร ทาเรือบริการ ๒๒๐ เมตร ลานกองสินคา อาคารสํานักงานและสินคาขาเขาและออก พรอมท้ัง

ระบบสาธารณูปการ ขุดลอกรองน้ํา ๑๔ เมตร แองกลับลําเรือ สรางเข่ือนกันคล่ืนยาว ๑,๗๐๐ เมตร และสะพาน

ขามทาเรือขนาด ๔ เลน ยาว ๔๐๕ กิโลเมตร ระยะที่ ๒ ระยะดําเนินงาน ๓ ป รองรับสินคา ๑,๓๗๕,๐๐ TEU 

ถมทะเลพ้ืนที่ ๒๔๐ ไร พรอมขุดลอกรองน้ํา เพื่อเพ่ิมความยาวทาเรืออีก ๕๐๐ เมตร รวมความยาวทาเรือ 

๑,๒๕๐ เมตร และระยะที่ ๓ ระยะดําเนินงาน ๔ ป รองรับสินคา ๒,๔๗๕,๐๐๐ TEU ถมทะเลพื้นที่ ๔๕๐ ไร 

เพื่อเพ่ิมความยาวทาเรืออีก ๑,๐๐๐ เมตร รวมความยาวทาเรือ ๒,๒๕๐ เมตร และขยายรองนํ้าและแองกลับ

ลําเรือจากเดิม ๑๘๒ เมตร เปน ๓๐๐ เมตร



๕๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

       - ประมาณการการลงทุนพัฒนาทาเรือนํ้าลึกปากบารา งบประมาณ ๓๗,๔๘๐ 

ลานบาท (รวมเช่ือมโยงทางรถไฟควนเนียง–ปากบารา ระยะทาง ๙๕ กิโลเมตร ประมาณ ๑๐,๑๓๐ ลานบาท) 

โดยเงินลงทุนเฉพาะคากอสรางทาเรือ อาคาร และสาธารณูปโภคประมาณ ๑๙,๕๖๘ ลานบาท ซึ่งจะเสนอขอเงิน

ลงทุนในระยะที่ ๑ ประมาณ ๙,๗๓๖ ลานบาท

     (๒) รัฐมีนโยบายเก่ียวกับการดําเนินโครงการการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัด

สตูล มาโดยลําดับ ดังนี้

       - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ รับทราบมติคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการกอสราง

ทาเทยีบเรอืนํา้ลกึและถมทะเล ระยะท่ี ๑ อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล โดยกรมเจาทาเสนอการศึกษาประกอบการพิจารณา

ขออนุญาตใชพื้นที่ตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทําขอมูลเพื่อการกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี และระบบโครงขาย

การขนสงและคมนาคมในพื้นที่ภาคใต  เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการพัฒนา

ทาเรือนํ้าลึกปากบาราตอไป ซึ่งที่ผ านมาการขออนุญาตเพ่ือเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติหมู เกาะเภตรา 

จํานวน ๔,๗๓๔ ไร ตองประสบปญหาการไมยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

       - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ ไดรับทราบมติคณะกรรมการ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ไดมอบหมายใหสํานักงานนโยบาย

และแผนการขนสงและการจราจร (สนข.) ดําเนินการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทาเรือฝ งอันดามัน 

และใหรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกและความคุ มคาทางเศรษฐกิจของการพัฒนา

ในกรณีตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน และนําเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจตอไป ปจจุบันยังไมได

มีการศึกษา เนื่องจากยังไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุน

       - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ มอบหมายใหกระทรวง

คมนาคมไปพิจารณาทบทวนและปรับรูปแบบโครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล ใหเปนทาเรือ

อเนกประสงครองรับการขนสงสินคาและสนับสนุนการทองเท่ียวในพ้ืนที่ภาคใต และวางแผนการพัฒนาโครงขาย

การขนสงเช่ือมโยงระหวางทาเรือนํ้าลึกทวาย ทาเรือแหลมฉบังและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

       - กระทรวงคมนาคมไดทําหนังส่ือเพื่อขอยืนยันรูปแบบการกอสรางทาเรือปากบารา 

เปนทาเรือน้ําลึกไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

แตเนื่องจากมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเรื่องดังกลาวมีผลสรางความผูกพัน

ตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดสงเรื่องคืนใหกระทรวงคมนาคมเพื่อนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีรัฐบาลใหม

   ๖)  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตนทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสงสินคา

ระหวางทาเรือฝ งอ าวไทยและฝ งอันดามัน ศึกษาแลวเสร็จเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (รูปภาพท่ี ๑๒) 

ปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและการจราจรอยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็น

ชอบในหลักการการศึกษาดังกลาว



๕๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รูปภาพท่ี ๑๒  สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridege) และประตูขนสงดานอันดามัน
ที่มา : กระทรวงคมนาคม (๒๕๕๔)

     (๑) ผลการศึกษาเพื่อพิจารณาแนวเสนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงระหวางทาเรือ

ฝงอาวไทยและฝงอันดามัน พบวา แนวสําหรับเสนทางรถไฟเช่ือมโยงท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดรวมระยะทาง 

๑๔๒ กโิลเมตร คอื ทาเรอืนํา้ลกึปากบารา–ควนกาหลง-รตัภมู–ินาหมอม-จะนะ-ทาเรือสงขลา ๒ และจากการออกแบบ

เบื้องตนพบวา ตองปรับแนวเสนทางบางสวนบริเวณเขาพระ–ทานุย เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

ใหเขตทางหางจากพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้น ๑ มากขึ้น และปรับแนวเสนทางเพ่ือหลีกเลี่ยงอาคารขนาดใหญและสถานท่ี

สําคัญของทางราชการและรัฐวิสาหกิจในอําเภอหาดใหญ

     (๒) ระยะการพัฒนาแบงออกเปน ๓ ระยะ ไดแก ระยะท่ี ๑ รถไฟทางเด่ียวเสนทาง

ปากบารา–หาดใหญ ระยะทาง ๑๐๗.๕ กิโลเมตร ระยะที่ ๒ เสนทางหาดใหญ-สงขลา ๒ เปนรถไฟทางเดี่ยว 

ระยะทาง ๓๔.๕ กโิลเมตร และระยะที ่๓ เปนรถไฟทางคู เสนทางปากบารา–สงขลา ๒ ระยะทาง ๑๔๒ กโิลเมตร 

โดยไดเสนอรปูแบบการลงทุนเปน ๓ ทางเลือก ไดแก ๑) รัฐเปนผูลงทุนทั้งหมด ๒) รัฐลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบรถไฟ สวนการจัดหาขบวนรถ การเดินรถและการซอมบํารุง จะใหเอกชนเปนผู ลงทุน ๓) รัฐลงทุน

เฉพาะสวนโครงสรางพื้นฐาน สวนการลงทุนอยางอื่นจะเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวมลงทุน ซึ่งหากมีการลงทุน

ในระยะเวลา ๓๐ ป โครงการจะใหผลตอบแทนทางการเงินตํ่า แตจะสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวา

รอยละ ๑๗.๕



๕๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 ๔.๔.๒ โครงการที่เปนเพียงแนวคิดตองมีการศึกษาในรายละเอียด

   โครงการขุดเจาะอุโมงคเพื่อเชื่อมโยงตอจังหวัดสตูล–รัฐปะลิส เปนแนวคิดการเชื่อมโยงระหวาง

สตูล–รัฐปะลิส มาเลเซีย มีการผลักดันมาตามลําดับ จากแนวคิดการพัฒนาเชื่อมโยงทางถนนสูการขุดเจาะอุโมงค

เชื่อมสองประเทศ ดังนี้

   ๑)  ริเริ่มเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบในหลักการใหมีโครงการ

ถนนสายอําเภอเมืองสตูล-รัฐปะลิส และมอบหมายใหกรมทางหลวงไปทําการศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 

วิศวกรรม และผลกระทบส่ิงแวดลอม แลวเสร็จเม่ือกันยายน ๒๕๓๙ โดยกอสรางในฝงไทย ๓๕ กิโลเมตร

และฝงมาเลเซีย ๓ กิโลเมตร ตอมาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีมติ

ไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เนื่องจากการกอสรางถนนและสะพานบางสวนฝงไทย

ผานปาชายเลนและอาวตํามะลัง ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง

   ๒)  เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ การประชุมกลุมเทคนคิปฏิบัติการการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานภายใตสามเหล่ียมเศรษฐกิจ IMT-GT ครั้งที่ ๑ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยไดเสนอ

ถนนสายสตูล-วังจัน-วังเกลียน–ปะลิส ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร แทนสายสตูล-ปะลิส ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหแตงตั้ง

คณะทํางานยอยพิจารณารายละเอียด เมื่อวนัที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวม ไทย-มาเลเซีย 

ฝายมาเลเซียขอใหไทยคงเสนทางสายสตูล-ปะลิสแนวเดิม เนื่องจากสตูล-วังจันทร-วังเกลียน-ปะลิส มีปญหามาก 

ดวยฝงมาเลเซียเปนถนนท่ีอยูบนชวงเขา ๖ กิโลเมตร บางสวนเปนถนนหักศอกและการกอสรางสวนใหญอยูในเขต

พื้นที่อุทยานแหงชาติ

   ๓)  จังหวัดสตูลไดมีการสํารวจในเบื้องตนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพบวา บริเวณเขตแดน

ระหวางไทย-มาเลเซีย มีพื้นที่เหมาะสมที่จะขุดอุโมงคทะเลเขาที่กั้นเขตแดนทั้ง ๒ ประเทศ และเมื่อวันที่ ๑๑ 

มถินุายน ๒๕๕๒ จงัหวดัสตลูไดจดันาํเสนอโครงการเจาะอโุมงคดงักลาวตอมขุมนตรรีฐัปะลสิ โดยโครงการดงักลาว

จะมีการขุดเจาะอุโมงคทะลุภูเขาสันกาลาคีรี หรือนาคาวัน (Nakawan) ซึ่งกั้นเขตแดนระหวางประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร โดยเปนระยะทางที่อยูในฝงประเทศมาเลเซีย ๒ กิโลเมตร

และอยูในฝงประเทศไทย ๒ กิโลเมตร คาใชจายในการขุดเจาะอุโมงคออกกันคนละครึ่ง สําหรับการขยายถนน

หรือกอสรางถนนและสะพาน หากอยูในประเทศใดประเทศนั้นก็ตองรับผิดชอบเอง ซึ่งทางประเทศมาเลเซีย

รับในหลักการและสนับสนุนโครงการดังกลาว

   ๔)  ขณะน้ีกรมทางหลวงไดมีวาจางบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

ขุดเจาะอุโมงคเชื่อมตอจังหวัดสตูล ประเทศไทย–รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ 

มกราคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบใหการศึกษาโครงการขุดเจาะอุโมงค และดําเนินการ

ตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๗ วรรค ๒ 

อยางเครงครัด มีระยะเวลาการศึกษา ๑๕ เดือน โดยเริ่มศึกษาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 

 ๔.๔.๓. โครงการที่ยุติการดําเนินงาน

   โครงการ Marine Terminal Pipeline Project โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ตัดสินใจชะลอการลงทุนและไดแจงไปยังบริษัท SKS corporation SDN BHD (SKSC) เมื่อวันที่ ๑๑ 



๕๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งบริษัท SKSC เปนบริษัทในเครือของ Albukhary Group ประเทศมาเลเซีย เปนผูเสนอให 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เขาไปรวมลงทุนในโครงการ Marine Terminal Pipeline Project (MTP) 

ประกอบไปดวยโรงกลั่นท่ี Kota Perdana ทางตอนเหนือของรัฐ Kedah มีกําลังการผลิตเบื้องตน ๒๕๐ KBD 

และมีแผนจะขยายเปน ๕๐๐ KBD โดยมีทอขนสงนํ้ามันดิบจาก Jerlun-Kota Perdana ไปยังทอสงออกที่สงขลา 

ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร และทอสงนํ้ามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่น Kedah-ทอสงออกที่สงขลา รวมระยะทาง 

๑๐๐ กิโลเมตร พรอมทั้งคลังสํารองนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปและทอสงออกตั้งอยูที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ 

ในการวางทอนํ้ามันจะวางตามแนวทอกาซไทย-มาเลเซีย สาเหตุที่บริษัท ปตท. ไดมีหนังสือไปยัง SKSC 

เพื่อขอชะลอการลงทุนในโครงการดังกลาว เนื่องจากเห็นวาความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการยังไมคุมคา

เนื่องจากโรงกลั่นมีขนาดคอนขางเล็ก ผลตอบแทนโครงการก็อยูในระดับตํ่า ประมาณรอยละ ๙ อาจมีประเด็น

การไมยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ี และมีประเด็นที่เก่ียวดานกฎหมาย โดยการใชพื้นที่แนวทอนี้ต องมี

การขออนุญาตใช Right of Way ที่อาจจะเขาขายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ตองนําเรื่องเสนอ

ตอรัฐสภาและจัดใหมีการรับฟงคามคิดเห็นของประชาชน อยางไรก็ตามทางบริษัท SKSC ยังคงมีความพยายาม

ในการผลักดันโครงการดังกลาว

  สรุปผลการศึกษาการทบทวนโครงการที่สงผลตอการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต สวนใหญ

เปนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยยังไมไดดําเนินการผลักดันใหเกิดผลเปน

รูปธรรมชัดเจน เนื่องจากเก่ียวของกับในหลายมิติและสงผลกระทบในวงกวาง รวมทั้งเง่ือนไขการพัฒนา

หลายประการโดยเฉพาะผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคม ซึ่งการดําเนินโครงการจะตอง

บริหารจัดการเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบดังกลาว ดังนั้น การดําเนินการจึงใชเวลาสวนใหญกับการศึกษาและ

ประชาสัมพันธมาอยางตอเนื่อง

๔.๕ กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใตตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

 กรณีรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับแผนและโครงการพัฒนาภาคใต ในพ้ืนท่ีศึกษา ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ที่มีตอคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน 

จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คํารอง โดยมีรายละเอียดของกรณีรองเรียนในแตละจังหวัด ดังนี้

 ๔.๕.๑ กรณีรองเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

   กรณีรองเรียนของจังหวัดประจวบคีรีขันธซึ่งเกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใต มีจํานวน ๕ คํารอง 

ดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ ๓ ซึ่งการรองเรียนของชาวบานมีตั้งแตระดับแผนงานตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ

และระดับภูมิภาคท่ีเปนกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยท่ีชาวบาน

ไมมีสวนรวมในการกําหนด ไดแก กรณีรองเรียนเร่ืองคัดคานแผนพัฒนาเวสเทิรนซีบอรดและแผนพัฒนา

เซาเทิรนซีบอรดตอนบน และแผนยุทธศาสตรจังหวัดสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

(คํารองที่ ๓๗๔/๒๕๕๑) และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (PDP) ของกระทรวงพลังงาน (คํารองที่ ๗๖๓/๒๕๕๐) 

ซึง่แผนพฒันาดงักลาวขางตน เปนแผนทีก่าํหนดใหมกีารพฒันาจงัหวดัประจวบครีขีนัธเปนศนูยกลางอตุสาหกรรมเหลก็

และศนูยกลางพลงังานของประเทศ ทัง้นีก้อนทีจ่ะมกีารพฒันาอตุสาหกรรมเหล็ก โรงถลงุเหล็กขัน้ตน มคีวามจาํเปนที่



๕๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

จะตองพฒันาสาธารณปูโภคตาง ๆ ไดแก ไฟฟา นํา้ ทาเรือ นคิมอตุสาหกรรม ฯลฯ จงึทาํใหมโีครงการตาง ๆ ดงักลาว

เกิดขึ้น และเปนกรณีรองเรียนของชาวบาน ไดแก กรณีรองเรียนเร่ืองการสรางทาเรือนํ้าลึกของเครือสหวิริยา 

(คํารองท่ี ๔๔๑/๒๕๕๐) และทาเทียบเรือ ตําบลอาวนอย (คํารองท่ี ๑๕๓/๒๕๕๔) และการเปล่ียนสีผังเมือง

เพื่อรองรับโรงไฟฟาทับสะแก (คํารองที่ ๗๙๒/๒๕๕๐)

ตารางท่ี ๓  กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดประจวบคีรีขันธ

คํารองที่ กรณีรองเรียน ผลกระทบ/ความเดือดรอนของชาวบาน

๔๔๑/๒๕๕๐ สทิธชิมุชน กรณโีครงกาทาเทยีบเรือนํา้ลกึ 

( เค รือสหวิริยา )  อํา เภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

การกัดเซาะชายฝง การทําลายหาดทราย และ

แหลงทองเท่ียว การทําลายทัศนียภาพ ผลกระทบ

ตอการทํามาหากิน และรายไดของประมงพ้ืนบาน

๗๖๓/๒๕๕๐ กลุมอนุรักษทับสะแกขอใหตรวจสอบการ

วางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (PDP) 

ของกระทรวงพลังงานและ กฟผ. จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

การสรางโรงไฟฟาถานหิน ๓ โรง ในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผลกระทบดานมลพิษ สิ่งแวดลอม

และสุขภาพ ผลกระทบตอการทองเที่ยวและชุมชน

๗๙๒/๒๕๕๐ คัดคานการเปล่ียนสีผังเมืองจากสีเขียว

ไปเปนอ่ืนเพื่อกอสรางโรงไฟฟาถานหิน

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผลกระทบดานมลพิษ  สิ่ งแวดลอม  สุขภาพ 

ผลกระทบตอการทองเที่ยวและชุมชน ควรเปน

พื้นที่สีเขียวอนุรักษวางไขของเตาทะเล

๓๗๔/๒๕๕๑ คัดคานแผนพัฒนาเวสเทิรน ซีบอรด

แ ล ะ แ ผนพั ฒน า เซ า เ ทิ ร น ซี บ อ ร ด 

(ตอนบน) และแผนยุทธศาสตรจังหวัด

สงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

เหล็กตนนํ้าเปนอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง และ

ตองการใชนํ้าและไฟฟาปริมาณมาก โรงงานเหล็ก

ขั้นกลางที่มีอยูเดิมสงผลกระทบดานมลพิษอากาศ 

กลิ่น เสียง และอื่น ๆ การพัฒนาเปนอุตสาหกรรม

หนักจะกระทบตอฐานทรัพยากรของจังหวัดที่เปน

สถานท่ีทองเที่ยว เกษตรและประมง

๑๕๓/๒๕๕๔ ขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ดานสิทธิชุมชน กรณีการกอสรางทาเทียบเรือ 

ตําบลอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ชาวบานเกรงวาจะเปนทาขนสงถานหิน และเปน

จุดขนสงเชื่อมตอเขาไปยังประเทศพมา รวมทั้ง

ผลกระทบดานอื่น ๆ ที่เกิดจากทาเรือ เชน การ

กัดเซาะชายฝง และอื่น ๆ

 ๔.๕.๒ กรณีรองเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

   ตารางท่ี ๔ แสดงกรณีรองเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๗ กรณีร องเรียนตอ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชาวบานไดยื่นคํารองคัดคานโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต และ



๕๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๒๒ โครงการ (คาํรองที ่๑๗๓/๒๕๕๒) เนือ่งดวย

จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดเปาหมายหลักตามแผนพัฒนาภาคใตและแผนพัฒนาปโตรเคมี ระยะท่ีสาม 

ที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกล่ันนํ้ามัน โรงแยกกาซธรรมชาติ และโรงงานปโตรเคมี จึงกอใหเกิด

การพัฒนาโครงการขนาดใหญที่เปนผลเก่ียวเนื่องมาจากแผนพัฒนาภาคใตที่จะเกิดข้ึนในนครศรีธรรมราช 

สามารถแบงออกเปน ๕ กลุม ไดแก

   ๑)  โครงการที่อยูในขั้นเตรียมการ ไดแก นิคมอุตสาหกรรม ตําบลทุงปรัง ตําบลกลาย และ

ตําบลแกวแสน โรงไฟฟานิวเคลียร โรงไฟฟาถานหิน อําเภอทาศาลา และอําเภอหัวไทร โรงไฟฟากาซธรรมชาติ

ขนอม การสรางและขยายเครือขายคมนาคมเชื่อมโยงภายในพื้นท่ี การสรางทางรถไฟเชื่อมโยงในพื้นท่ีทาเรือ 

อําเภอทาศาลา อําเภอสิชล และอําเภอหัวไทร อุตสาหกรรมปโตรเคมี อําเภอทาศาลา และอําเภอสิชล อุตสาหกรรม

เหล็กตนนํ้า และการจัดหาแหลงนํ้า 

   ๒)  โครงการท่ีอยูในข้ันตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) หรือ

รายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดลอม (EHIA) การกอสรางทาเรือน้ําลึกของบริษัท เชฟรอน 

การสํารวจ ขุดเจาะ และผลิตปโตรเลียมของบริษัทเชฟรอน บริษัทเพิรลออย และบริษัทนิวคอสตอล

   ๓)  โครงการท่ีกําลังพยายามผลักดันใหเกิดการดําเนินการกอสราง ไดแก เขื่อนคลองทาทน

   ๔)  โครงการท่ีสรางเสร็จแลว ไดแก ถนนแลนดบริดจ และโครงการกอสรางฐานบิน

เฮลิคอปเตอรของบริษัท เชฟรอน

   ๕)  โครงการท่ีอยูระหวางการชะลอโครงการ ไดแก เขื่อนคลองกลาย และเขื่อนลาไม

ตารางท่ี ๔ กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํารองที่ กรณีรองเรียน ผลกระทบ/ความเดือดรอนของชาวบาน

๕๐๓/๒๕๔๗ โครงการอางเก็บน้ําคลองกลาย ในพ้ืนที่หมู

ที่ ๖ ตําบลกรุงชิง กิ่งอําเภอนบพิตํา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ทําลายพ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ กระทบตอ

ที่ทํากินและชุมชนของชาวบาน หากมีการสราง

อางเกบ็น้ําจะตองมกีารอพยพชาวบานออกจากพ้ืนที่

๖๗๖/๒๕๔๗ กรณีคาชดเชยโครงการคลองสงนํ้าจาก

ฝายคลองทาทน อําเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช

พื้นที่อ างเก็บนํ้ า เป นชุมชนและที่ทํากินของ

ชาวบาน การสรางอางเก็บนํ้าจะตองมีการอพยพ

ชาวบานออกจากพื้นที่ถิ่นฐานเดิม

๒๙๗/๒๕๔๘ โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองลาไม 

ตําบลวังอ าง  อําเภอชะอวด  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

พื้นที่อ างเก็บนํ้ า เป นชุมชนและที่ทํากินของ

ชาวบาน การสรางอางเก็บนํ้าจะตองมีการอพยพ

ชาวบานออกจากพื้นที่ถิ่นฐานเดิม



๕๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

คํารองที่ กรณีรองเรียน ผลกระทบ/ความเดือดรอนของชาวบาน

๑๗๓/๒๕๕๒ คัดคานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

ภาคใต (เซาเทิรนซีบอรด) และโครงการ

ที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี เปน

อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดมลพิษสูง สงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม สุขภาพและชุมชน อีกท้ังเปนของ

ทุนขนาดใหญจากภายนอก

๑๗๔/๒๕๕๒ ขอใหตรวจสอบโครงการกอสร างฐาน

สนับสนุน การขุดนํ้ามัน และทาเรือบาน

บางสาร ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

การสรางทาเรือและขุดลอกรองน้ําลึก จะทําลาย

พื้นที่ดอนในทะเลที่เปนแหลงอาศัยอยูของสัตวนํ้า 

สงผลตอชาวประมง และเศรษฐกิจชุมชนที่ตอ

เนื่องจากการประมง

๒๓๙/๒๕๕๒ ราษฎรคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนคลอง

ทาทน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทําลายพ้ืนที่ปาตนนํ้าที่อุดมสมบูรณ กระทบตอที่

ทํากินและชุมชนของชาวบาน หากมีการสราง

อางเกบ็นํา้จะตองมกีารอพยพชาวบานออกจากพ้ืนที่

๖๔๗/๒๕๕๓ ขอใหตรวจสอบโครงการกอสราง โรงไฟฟา

ถานหิน อําเภอหัวไทร และอําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของโรงไฟฟา

ถานหิน และผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเล

และประมงพ้ืนบาน

 ๔.๕.๓ กรณีรองเรียนจังหวัดสงขลา

   กรณีรองเรียนของชาวบานในจังหวัดสงขลาท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใต มีจํานวน

รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ ดังแสดงรายละเอียดไวในตารางท่ี ๕ โดยสามารถจําแนกไดดังนี้

   โครงการท่ีไดมีการเปดดําเนินการไปแลวและกอใหเกิดผลประทบตอสุขภาพ ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม ไดแก โครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลา (คํารองที่ ๔๕๗/๒๕๔๘) โครงการวางทอจากโรงแยกกาซ

ไปยังโรงไฟฟาจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (คํารองที่ ๓๔๙/๒๕๕๐) โครงการเหมืองหินเขาคูหา อําเภอรัตภูมิ 

(คํารองที่ ๗๐๐/๒๕๕๒) โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสงขลา แปลงสัมปทานปโตรเลียม G5/43 อาวไทย 

(คํารองที่ ๗๕๓/๒๕๕๐) และกรณีการแกไขน้ําทวม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (คํารองที่ ๔๙๔/๒๕๕๔)

   โครงการที่อยูในขั้นตอนการศึกษาเพื่อที่จะขออนุมัติในการดําเนินโครงการ ไดแก โครงการ

กอสรางทาเรือนํ้าลึกชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง อําเภอจะนะ (คํารองที่ ๕๓๖/๒๕๕๐) โครงการกอสรางอางเก็บ

นํ้าบานนาปรัง อําเภอนาทวี (คํารองท่ี ๗๐๗/๒๕๕๒) โครงการระบายน้ําปลักปลิง อําเภอจะนะ (คํารองท่ี 

๔๐๖/๒๕๕๔) สําหรับโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองลําแซง และโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองลําขัน 

อําเภอรัตภูมิ (คํารองที่ ๒/๒๕๔๗) นั้น ยังอยูระหวางการชะลอโครงการ

   ตามแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดท่ีถูกกําหนดใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรม

ภายใตแผนแมบทเพ่ือการพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ตามกรอบความรวมมือของพ้ืนที่เศรษฐกิจสามฝาย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยที่มุ งเนนความสําคัญของการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติในพื้นท่ีทับซอน

ไทย-มาเลเซีย และพัฒนาการลงทุนดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีตอเน่ืองจากกาซธรรมชาติ ไดแก อุตสาหกรรม



๕๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ปโตรเลียม อุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ซึ่งวางแผนท่ีจะใชฐานการผลิตกาซธรรมชาติ

จากโรงแยกกาซธรรมชาติทีต่ัง้อยูในพืน้ที ่อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา นอกจากน้ี พืน้ท่ีจงัหวดัสงขลายังเปนสวนหนึง่

ของสะพานเศรษฐกิจพลังงานดานฝ งทะเลอาวไทยดวยการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ เพื่อเชื่อมตอกับ

ทาเรือนํ้าลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล สําหรับโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าบานนาปรัง และโครงการระบบ

ระบายน้ําปลักปลิง ก็เปนอีกสวนหนึ่งของการพัฒนาและเตรียมจัดหาแหลงนํ้า ตลอดจนเตรียมระบบการสงนํ้า 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตในพ้ืนที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ตารางท่ี ๕  กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดสงขลา

คํารองที่ กรณีรองเรียน ผลกระทบ/ความเดือดรอนของชาวบาน

๒/๒๕๔๗ โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองลําแซง และ

โครงการก อสร างอ างเก็บนํ้ าคลองลําขัน 

อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

มีผลกระทบต อที่ ทํ ากินและชุมชนของ

ชาวบาน หากมีการสรางอางเก็บนํ้าจะตองมี

การอพยพชาวบานออกจากพื้นที่

๔๕๗/๒๕๔๘ ขอใหตรวจสอบปญหาและผลกระทบจาก

ทาเรือนํ้าลึกสงขลา

ผลผ ลิตประมงลดลง  ระบบนิ เวศของ

ทะเลสาบสงขลาเปลี่ยนไป เกิดอุบัติเหตุ

ในชุมชนมากขึ้น

๕๓๖/๒๕๕๐ สิทธิชุมชน กรณีโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึก

ชายฝ งทะเลอาวไทยตอนลาง อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา

ทําลายความอุดมสมบูรณทั้งของชายหาด

ทรัพยากรชายฝง รวมท้ังสงผลกระทบตอ

ประมงพ้ืนบาน

๗๕๓/๒๕๕๐ ขอใหตรวจสอบโครงการพัฒนาปโตรเลียม

แหลงสงขลา แปลงสัมปทานปโตรเลียม G5/43 

อาวไทย

ทรพัยากรสตัวนํา้ทีอ่าศยัอยูบรเิวณชายฝงลดลง 

ชาวประมงตองออกเรือไปไกลข้ึนเกิดการ

รั่วไหลของนํ้ามัน

๗๐๐/๒๕๕๒ ประชาชนไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง

หินเขาคูหา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ทําลายแหลงตนนํ้า และในการระเบิดหิน

ทําใหบานเรือนชาวบานแตกราว เสียงดัง 

และฝุนสงผลกระทบตอสุขภาพชาวบาน

๗๐๗/๒๕๕๒ ราษฎรหมูที่ ๑ บานนาปรัง คัดคานโครงการ

กอสรางอางเก็บนํ้าบานนาปรัง อําเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

มีผลกระทบตอพื้นที่ทํากินทั้งของชาวบาน 

และชุมชน หากมีการสรางอางเก็บนํ้าจะตอง

มีการอพยพชาวบานออกจากพื้นที่

๔๐๖/๒๕๕๔ กรณีคัดค านโครงการระบายน้ําปลักปลิง 

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การขุดคลองระบายน้ํา มีการรุกล้ําเขาไปใน

พื้นที่ชาวบาน ระบบนิเวศถูกทําลาย

๔๙๔/๒๕๕๔ ขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดาน

สิทธิชุมชน กรณีการแกไขน้ําทวมอําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา

ไมสามารถแกปญหานํ้าทวมได แตนาจะ

เปนการสรางระบบสงนํ้ามาเพ่ือรองรับพื้นที่

อุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต



๖๐ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 ๔.๕.๔ กรณีรองเรียนจังหวัดสตูล

   สะพานเศรษฐกิจเปนโครงการสําคัญภายใตแผนพัฒนาภาคใต ที่มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาใหภาคใต

เปนศูนยกลางพลังงานและการขนสงของภูมิภาค โดยสะพานเศรษฐกิจจะเชื่อมตอการขนสงดานพลังงานระหวาง

ทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จากฝงทะเลดานอาวไทย มาสูทาเรือนํ้าลึกปากบารา อําเภอละงู 

จังหวัดสตูล ผานระบบรถไฟรางคูและทอพลังงาน กรณีรองเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมดอยูในระหวางการศึกษา

เพื่อขออนุมัติโครงการ แสดงไวในตารางที่ ๖ โดยเปนการรองเรียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ไดแก 

โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา อําเภอละงู (คํารองที่ ๕๘๕/๒๕๕๐) และโครงการกอสรางรถไฟเชื่อมโยง

ฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน (คํารองที่ ๒๖๖/๒๕๕๓) สวนโครงการรองเรียนอื่น ๆ จะเปนโครงการที่จะรองรับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในจังหวัดสตูล ไดแก โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน โครงการนิคม

อุตสาหกรรมละงู และโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองชาง อําเภอควนกาหลง (คํารองท่ี ๖๒๑/๒๕๕๓) 

โครงการขุดอุโมงคเชื่อมทางหลวงระหวางจังหวัดสตูลและเมืองเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย นั้น เปนโครงการ

ที่อยูภายใตการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางสามประเทศในเขตเศรษฐกิจสามฝาย IMT-GT

ตารางท่ี ๖  กรณีรองเรียนเรื่องแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดสตูล

คํารองที่ กรณีรองเรียน ผลกระทบ/ความเดือดรอนของชาวบาน

๕๘๕/๒๕๕๐ กรณีขอใหตรวจสอบผลกระทบจาก

โครงการกอสรางทาเทยีบเรอืนํา้ลกึปากบารา 

อําเภอละงู จังหวัดสตูล

จะมีการขุดรองนํ้าลึก ระเบิดภูเขาและขุดทราย

มาถมทะเล และเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

สงผลตอการทองเที่ยวและประมงพ้ืนบาน

๒๖๖/๒๕๕๓ กรณีขอใหตรวจสอบโครงการแผนพัฒนา

จังหวัดสตูล ๕ โครงการ ไดแก โครงการ

กอสรางรถไฟเชื่อมโยงฝงอาวไทย และ

อันดามัน (แมมาลัย) โครงการนิคม

อุตสาหกรรมละงู (เขาขาว) โครงการ

ขุดอุโมงคเชื่อมทางหลวงระหวางจังหวัด

สตูล-เปอรลิส 

จะทําใหจังหวัดสตูลเปล่ียนไปเปนพื้นที่อุตสาหกรรม

หนัก ซึ่งจะสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรทองถิ่น

ท่ีเปนทองเที่ยว เกษตรกรรมและประมง และกอให

เกิดมลพิษกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพและชุมชน

จะตอง มีการเวนคืนที่ ดินและอพยพชาวบาน

ออกจากพื้นที่

๖๒๑/๒๕๕๓ กรณีขอใหตรวจสอบโครงการกอสราง

อางเก็บนํ้าคลองชาง อําเภอควนกาหลง 

จังหวัดสตูล

พื้นที่อ างเก็บนํ้าเปนพื้นที่ชุมชนและท่ีทํากินของ

ชาวบาน หากสรางเขื่อนจะตองมีการอพยพชาวบาน

เปนจํานวนมาก



๖๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

๔.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใต 

 เลิศชาย (๒๕๕๖) ไดสังเคราะหประเด็นสําคัญของความเปนธรรมทางสังคมของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ขนาดใหญในแผนพัฒนาภาคใตวา เปนการพัฒนาที่สะทอนโลกยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนยิ่งกวาความไมเปนธรรมอีก 

กลาวคือ ชุดแผนงานขนาดใหญนี้มีการวางแผนไวเรียบรอยแลว โดยไมคํานึงถึงการมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน 

และเจาของโครงการก็รูดีวามีผลกระทบ แตพยายามปกปดไมใหประชาชนรูขอมูล และไมยอมเปดเผยรายละเอียด

การดําเนินโครงการตอสาธารณะ แมกระทั่งนักวิชาการในมหาวิทยาลัยภาคใต ยังไมมีใครรูเลยวาจะเกิดโครงการ

ตาง ๆ ในพ้ืนที่ไหนบาง หากวาตองการรู ก็ตองไปตามคนหาเอาเองจากเอกสาร จากนโยบาย จากแผนงานตาง ๆ 

หรือที่ไปปรากฏอยูในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และแมแตโครงการท่ีมีการดําเนินการ

ในพื้นที่แลว ก็ไมมีการบอกรายละเอียดโครงการกับประชาชนในพื้นที่ เชน มีการดําเนินงานโรงงานไฟฟาถานหิน

ในหลายพ้ืนที่ของภาคใต มีเจาหนาที่ลงมาปฏิบัติงาน มีบริษัทรับชวงท่ีเปน sub-contract ลงมาทํางาน แตพอ

ประชาชนไปถามการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ก็จะไดรับคําตอบวาโครงการยังไมทําอะไร ยังไมไดมีแผน 

หรือบอกไมหมด นอกจากน้ีการดําเนินโครงการก็เปนแบบแยกสวน ตัดตอนในแตละหนวยงาน เพ่ือไมใหเห็น

ความเช่ือมโยงวาเปนอภิมหาโครงการขนาดใหญ คือ แยกกันทํา ที่ทําเชนนี้ก็เพื่อไมใหประชาชนมองเห็นภาพรวม 

การประชาสัมพันธชี้แจงโครงการก็พูดเฉพาะแตประโยชนและขอดีดานเดียว แตไมพูดถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น

ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม การเคลือ่นไหวทีภ่าคใตมบีทเรยีนมาแลว แบบแผนของการดาํเนนิโครงการพฒันา

ขนาดใหญ มีความสลับซับซอนเพราะวามีการวางแผนมาไวเรียบรอยแลว และยังดําเนินการภายใตหลักคิด

ในการโยนใหคนเล็กคนนอยเปนผู แบกรับผลกระทบ ทั้งที่มีโครงการอุตสาหกรรมขึ้นมาเปนชุดโครงการ

ขนาดใหญ  สังคมไทยเราปจจุบันนี้ยังไมสามารถท่ีจะผลักดันหลักการท่ีวา “ผูดําเนินโครงการตองเปนผูแบกรับ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน” ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใตที่ผานมา โดยสถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๑) ที่สรุปเกี่ยวกับการรับรู ข อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของ

ภาครัฐจากเวทีสนทนากลุมวา ประชาชนไดตอตานโครงการอุตสาหกรรมหนักอยางไมมีเหตุผล หากภาครัฐและ

กลุมทุนมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเปนจริง มีการแสดงใหเห็นถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ

และวิธีการในการควบคุมจัดการอยางมีระบบ มีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จมาใหดูเปนตัวอยาง 

ภาคประชาชนก็พรอมที่จะรับฟงและยอมรับการพัฒนาดังกลาว

 ขอกังวลของประชาชนที่ตอแผนพัฒนาภาคใตจากการศึกษาของศยามล (๒๕๕๔) ก็เชนเดียวกัน คือ 

เจาของโครงการท้ังรัฐและเอกชนไดมีการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาตาง ๆ ตามแนวทางแผนพัฒนาภาคใต

อยูตลอดเวลา แตการชี้แจงโครงการคลุมเครือไมชัดเจน การจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม

ยังไมมากพอ และภาคประชาสังคมและชุมชนมีความกังวลวาความขัดแยงในภาคใตจะมีแนวโนมที่รุนแรงมากขึ้น 

หากแผนพัฒนาและโครงการตาง ๆ ปราศจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการควบคุมอยางถูกตองเหมาะสม 

ซึ่งสงผลกระทบเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต สุขภาพ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ฉะน้ัน กระบวนการ

กําหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ของภาคใตทั้งในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ชุมชน จําเปนตอง

วิเคราะหทางเลือกตาง ๆ ของการพัฒนา โดยมีการประเมินผลกระทบและความเส่ียงอยางบูรณาการรอบดาน
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 สําหรับทิศทางการพัฒนาท่ีประชาชนตองการ จากการจัดเวทีสนทนากลุมของสถาบันวิจัยสังคม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๑) พบวาประชาชนในภาคใตตองการรับการพัฒนาดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานเดิมอยู แลว รวมท้ังตองการไดรับการสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร ควบคูไปกับการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ นอกจากน้ัน ประชาชนยังตองการกิจกรรมการพัฒนา

ทางดานเศรษฐกิจในลักษณะท่ีสามารถกอใหเกิดการกระจายรายไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม โดยไมสงผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังตองเปนกิจกรรมท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอมดวย โดยประชาชนตองการมีสวนรวม

กับการพัฒนาของรัฐในระดับปานกลางถึงมาก โดยรูปแบบการมีสวนรวมที่ประชาชนตองการมากที่สุด คือ 

การรับรูแนวคิดและโครงการพัฒนาของรัฐ ในขณะที่ขอมูลที่ไดจากกลุมสนทนาพบวา ตัวแทนภาคประชาชน

และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของไดสะทอนความตองการมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น คือ ตองการมีสวนรวมในขั้นตอน

ของการรวมคิดและรวมวางแผนการพัฒนาพื้นที่ตนเอง
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บทที่ ๕

ผลการศึกษา
กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต

 กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใตในการศึกษาน้ี ไดมาจากกรณีรองเรียน

ของชาวบานที่มีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งการศึกษาในแตละจังหวัดนั้นคณะผูศึกษาไดจัดทํา

เวทีสนทนากลุม จํานวน ๑ ครั้ง เพื่อรวบรวมสถานการณตาง ๆ ในการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน

ทีเ่กีย่วของ รวมถึงหารือเพื่อจัดทํารางประเด็นขอเสนอ แลวจึงจัดใหมีเวทีเชิงปฏิบัติการในแตละจังหวัดอีก ๑ ครั้ง 

เพื่อรวมกันจัดทําขอเสนอตอโครงการแผนพัฒนาภาคใตในจังหวัดตนเอง หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดใหมีเวที

เชิงปฏิบัติการรวมของท้ัง ๔ จังหวัด เพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันรวมท้ังเพ่ือใหเกิดการคุมครองสิทธชิมุชน 

ซึ่งผลจากการศึกษาทบทวนขอมูลดานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการภาคใตในแตละจังหวัด การจัดเวที

สนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการในแตละจังหวัดและรวมกัน ๔ จังหวัด สามารถสรุปไดดังนี้

๕.๑  กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ๕.๑.๑ ประจวบครีีขันธ เมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมเหล็กสมบูรณแบบและพลังงาน

     จังหวัดประจวบคีรีขันธนั้น ไมไดอยูในพื้นที่เปาหมายของแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต 

ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๙ จังหวัดประจวบคีรีขันธไดถูกกําหนดใหเปนเมืองศูนยกลางเหล็กสมบูรณแบบและพลังงาน 

ภายใตแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันตก (Western Seaboard Regional Development Master 

Plan : WSB) ที่ไดมีการจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยไดรับการ

สนับสนุนการศึกษาจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation 

Agency : JICA) ทั้งนี้ ไดมีการวางแผนในการดําเนินงานทั้งหมดไวรวมเปนระยะเวลา ๑๕ ป ระหวาง 

พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๕๔ ที่จะพัฒนาใหอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนพื้นที่ศูนยกลางการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าและเหล็กครบวงจร และสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน ประมาณ ๒๐,๐๐๐ไร ภายใตความรวมมือระหวาง

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับบริษัทในเครือกลุมสหวิริยา อีกทั้งยังมีโครงการท่ีจะพัฒนาทาเรือนํ้าลึก

จํานวน ๔ ทา เพื่อเปดเปนทาเรือพาณิชย รองรับการขนสงทางทะเลเช่ือมโยงกับทาเรือในภาคตะวันออกและ

ภาคใต (รูปภาพที่ ๑๓) 
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รูปภาพท่ี ๑๓  พื้นที่เปาหมายของแผนพัฒนาชายฝงทะเลตะวันตก
ที่มา : สํานักพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๔๔)

 นอกจากนี้ รัฐยังไดมีการกําหนดใหพื้นท่ีแผนพัฒนาชายฝงทะเลตะวันตกเปนศูนยกลางการผลิตพลังงาน

ของประเทศ และตั้งเปาหมายการผลิตไฟฟาไวสูงสุด ๑๗,๒๓๘ เมกะวัตต โดยในระยะ ๑๐ ปแรกของแผน

ไดมีการวางแผนการผลิตไฟฟาจากแหลงเชื้อเพลิงตาง ๆ ทั้งจากของรัฐและเอกชน รวมจํานวน ๑๕ หนวยการผลิต 

คิดเปนกําลังการผลิตไฟฟา รวม ๑๑,๗๐๐ เมกะวัตต รวมทั้งจะใหมีการพัฒนาโครงขายสายสงไฟฟาขนาด 

๒๓๐ กิโลโวลต ระหวางพ้ืนที่บางสะพาน ๑ - สุราษฏรธานี ความยาว ๒๙๓ กิโลเมตร เพื่อเสริมความม่ันคง

ของสายสงที่เช่ือมโยงระหวางภาคกลางและภาคใต

 จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตอนโยบายการสงเสริมและสนับสนุน

การผลิตเหล็กขั้นตน ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยเสนอวา 

มีความเปนไปไดในการลงทุนขนาดใหญที่สามารถสงออกได โดยใหเอกชนเปนผูลงทุนและภาครัฐสนับสนุน

ดานการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน นับแตนั้นมานโยบายและยุทธศาสตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธก็ไดถูก
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กําหนดใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเหล็กอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ภายใตแผนการลงทุนผลิตเหล็กขั้นตน ของบริษัท 

สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ที่มีขนาดการผลิต ๓๐ ลานตันตอป และมูลคาการลงทุนประมาณ 

๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท เปนระยะเวลา ๑๕ ป นอกจากน้ียังมีบริษัทเอกชนจากประเทศญ่ีปุน จีน เนเธอรแลนดและ

ลักเซมเบิรก ที่ใหความสนใจในการลงทุนโรงงานถลุงเหล็กตนนํ้า บริเวณพื้นที่เขาแดง ตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี

 ทั้งนี้ ทางบริษัท สหวิริยาฯ ไดเรียกรองใหรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนดวยการกอสรางโครงสราง

พื้นฐานตาง ๆ ไดแก ถนนระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร จากทาเรือบางสะพานไปยังถนนเพชรเกษม การจัดหากระแส

ไฟฟาขนาด ๒,๐๐๐ เมกะวัตต พรอมสายสง และการจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือใชในโครงการ ซึ่งทั้งหมดตองใช

งบประมาณจํานวนประมาณ ๑๕๐–๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยทางบริษัทจะจัดหาเองครึ่งหน่ึง นอกจากนี้ 

ยังขอใหรัฐสนับสนุนในเรื่องของการอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการทั้งหมดดวย 

เนื่องจากการดําเนินโครงการท้ัง ๕ ระยะน้ัน มีโครงการกอสรางขนาดใหญที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมถึง ๖ โครงการ แบงเปน โรงถลุงเหล็ก ๒ โรง ทาเรือนํ้าลึก ๒ ทา นิคมอุตสาหกรรม ๒ แหง 

หากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการใดโครงการหน่ึงไมผานจะสงผลกระทบกับภาพรวม

ในการดําเนินโครงการทั้งหมด

 รัฐบาลจึงได วางแผนที่จะชวยลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานใหแกอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต นซึ่งมี

ความตองการใชนํ้า และใชพลังงานไฟฟาสูงมากในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและพ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ือรองรับการ

ขยายตัว ดังนี้

 ๑) โครงการโรงไฟฟาถานหิน มีแผนงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟาถานหินใน ๓ พื้นท่ีของจังหวัด

ประจวบคีรขีนัธ รวม ๖,๑๐๐ เมกะวัตต ไดแก โครงการโรงไฟฟาถานหินบอนอก กาํลงัการผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต 

โครงการโรงไฟฟาถานหินบานกรูด กําลังการผลิต ๑,๔๐๐ เมกะวัตต และโครงการโรงไฟฟาถานหินทับสะแก 

กําลังการผลิต ๔,๐๐๐ เมกะวัตต ปจจุบันโครงการโรงไฟฟาถานหินบอนอกและบานกรูดไดยุติโครงการไปแลว 

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมเห็นดวยและรวมกันคัดคาน บริษัทเอกชนเจาของโครงการจึงไดยายโครงการไป

ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและราชบุรีแทน สวนโครงการโรงไฟฟาถานหินทับสะแกนั้น การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยเปนเจาของโครงการ และถึงแมวาไดมีการชะลอและระงับโครงการแลว แตชาวบานก็ยัง

ไมไววางใจ เนื่องจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีการซ้ือที่ดินเพื่อเตรียมสรางโรงไฟฟาไวแลวเปนจํานวน 

๔,๑๔๒ ไร รวมท้ังยังมีความพยายามของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีจะเขามาดําเนินโครงการอ่ืน ๆ 

ในพื้นที่ดังกลาวอยูตลอดเวลา

 ๒) โครงการอางเก็บนํ้าและการวางระบบทอสงนํ้า ประกอบดวย (๑) โครงการกอสรางอางเก็บนํ้า

ขนาดเลก็ ๕ แหง ขนาดความจุแหงละ ๑๕ ลานลกูบาศกเมตร โดยไดมกีารบรรจุโครงการท้ังหมดไวในแผนการพัฒนา

ลุ มนํ้าในพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ของกรมชลประทาน (๒) โครงการกอสราง

อางเก็บนํ้าทาแซะ จังหวัดชุมพร ของกรมชลประทาน เปนโครงการเข่ือนดินขนาดใหญที่มีพื้นที่อางเก็บนํ้า 

๙,๘๐๐ ไร งบประมาณ ๓,๔๐๐ ลานบาท ซึ่งรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไปแลว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ แตปจจุบันโครงการ

ยังไมได ก อสราง เนื่องดวยมีประชาชนรวมกันคัดคานเปนจํานวนมาก (๓) โครงการวางทอสงนํ้าจาก
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อางเก็บนํา้ทาแซะมายงัพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมอาํเภอบางสะพาน ระยะทาง ๗๐ กโิลเมตร งบประมาณ ๒,๑๐๐ ลานบาท 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ปจจุบันยังไมไดดําเนินการเพราะยังไมสามารถกอสรางอางเก็บนํ้าทาแซะได

 ๕.๑.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

   จากยุทธศาสตรแผนงานดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการผลักดันสนับสนุนโครงการเหลานี้

จากทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน ไมวาจะเปนโรงถลุงเหล็ก โรงไฟฟา ทาเรือนํ้าลึก และนิคมอุตสาหกรรม ลงสูพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และนําไปสูการรองเรียนของประชาชนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งสรุป

สถานการณและประเด็นการละเมิดสิทธิของแตละโครงการจากเอกสารการรองเรียนและการประชุมตรวจสอบของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมถึงการจัดสนทนากลุม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ไดดังนี้

   ๑)  โครงการโรงถลุงเหล็ก อําเภอบางสะพาน

     กลุมทุนอุตสาหกรรมเหล็กของบริษัทในเครือสหวิริยา ไดเขามาลงทุนในพื้นที่ อําเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน เครือสหวิริยามีแผนการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรดวยโครงการโรงถลุงเหล็กตนนํ้า กําลัง

การผลิต ๓๐ ลานตัน มูลคาการลงทุนรวม ๕๒๔,๒๐๐ ลานบาท และตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปล่ียนจาก

ผูนําเขาสินคาเหล็กเปนผูสงออกเหล็กรายใหญติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของโลก

     ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดผาน

การอนุมัติใหแกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงถลุงเหล็กสหวิริยา แตชาวบาน

ไดรวมกันคัดคานในขอบกพรองหลายประเด็นในรายงาน โดยเฉพาะที่ระบุวาปาพรุแมรําพึงเปนปาเส่ือมโทรม 

รวมถึงความถูกตองของการไดมาของเอกสารสิทธิของโครงการ ฯลฯ จนกระท่ังนําไปสูการตรวจสอบกระบวนการ

ออกเอกสารสิทธิ ที่ดินทับซอนในพื้นที่ปาพรุซึ่งเปนที่สาธารณะท่ีชาวบานใชประโยชนรวมกันของเครือสหวิริยา 

สงผลใหบริษัทตองตัดสินใจปรับเปลี่ยนผังที่ดินโครงการโรงถลุงเหล็กระยะที่ ๑ โดยมีการขยับผังโครงการไปทาง

ดานบนที่ไดจัดซื้อท่ีดินใหมเพิ่มเติม และตัดพื้นที่ดินที่มีปญหาและอยู ในระหวางกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสารสิทธิ จํานวน ๑๗ แปลง ที่ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ออกไปจากผังโครงการโรงถลุงเหล็ก รวมทั้งไดมีการปรับขนาดของพื้นท่ีโครงการลงจากเดิม ๑,๕๐๐ ไร 

เหลือ ๑,๒๐๐ ไร สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงมีมติใหโครงการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมใหม และนําเสนอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมพิจารณาใหม ซึ่งหลังจากท่ีมีการย่ืนรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมใหมไดไมนาน

เครือสหวิริยา ก็ไดขอถอนรายงานออกจากการพิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

     อีกสาเหตุสําคัญที่ทําใหชาวบานคัดคานโครงการ คือ ที่ผานมาชาวบานไดรับผลกระทบ

จากโรงงานเหล็กรีดรอน รีดเย็น และกิจกรรมท่ีตอเนื่องของบริษัทในเครือสหวิริยา เชน ปญหามลพิษ

ทางอากาศ ปญหาเรื่องกลิ่น อุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุก และหากมีการเพิ่มขยายโรงงานถลุงเหล็กตนนํ้าเขามา

ในพ้ืนที่อีก ชาวบานกังวลวาจะทําใหเกิดผลกระทบมากย่ิงขึ้น รวมถึงพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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มีรองน้ําลึกซึ่งเปนเสนทางวางไขอยางหนาแนนของปลาทู การทําพื้นที่อุตสาหกรรมทับซอนกับพื้นที่วางไขปลาทู 

อาจทําใหมีการปนเปอนของสารพิษและการลดลงของประชากรปลาทู

     การเคลื่อนไหวของชาวบานตอกรณีนี้ นอกจากการรองเรียนไปยังหนวยงานตาง ๆ ทั้งคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วฒุสิภา ชาวบานไดมกีารทํา

จดหมายรองขอไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ใหมาดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ปาพรุแมรําพึง ซึ่งภายหลังจากการสํารวจพบวาปาพรุแมรําพึง

มีความสําคัญจัดเปนพื้นที่ชุมนํ้าระดับประเทศ

   ๒)  โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางสะพาน

     โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานนั้น ดําเนินการโดยบริษัท เครือสหวิริยา 

จํากัด และบริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ลักษณะของโครงการเปนการขอรวมดําเนินการโครงการ

กับการนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตําบลแมรําพึง และตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เนื้อที่ประมาณ ๖,๔๐๔ ไร ซึ่งเปนพื้นท่ีที่มีการประกอบอุตสาหกรรมของบริษัทแลวบางสวน มาจัดต้ังใหเปน

นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมเหล็กระดับตนนํ้าและกลางน้ํา ได แก โรงถลุงเหล็กตนนํ้า 

การผลิตเหล็กรีดรอน การผลิตเหล็กรีดเย็น และแผนเหล็กเคลือบสังกะสี รวมทั้งการผลิตเหล็กเสนกลมและ

เหล็กขอออย ทั้งนี้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประทศไทยไดมีการใหความเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมรวมกัน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ แตเนื่องจากพื้นที่จัดตั้ง

มีการประกอบอุตสาหกรรมบางสวนแลว การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจึงเห็นควรใหมีการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของนิคมอุตสาหกรรมใหแลวเสร็จกอน และใหมีการทบทวนรายละเอียด

โครงการ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนนิคมอุตสาหกรรมเหล็กท่ีมีมาตรฐานระดับสากลและสามารถอยูรวมกับ

ชุมชนและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน

     ชาวบานไดมีการทําหนังสือคัดคานไปยังการนิคมอุตสาหกรรมหลายคร้ัง ทั้งประเด็นในเร่ือง

ที่ดินของพื้นท่ีจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ทับซอนกับพื้นที่ปาพรุที่อยู ระหวางการตรวจสอบ ความถูกตองของ

การไดมาซึ่งเอกสารสิทธิและเปนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รวมถึงมติขององคการบริหารสวนตําบล

แมรําพึงที่ขาดการมีสวนรวมของประชาชนและไมผานการทําประชาคมหมูบาน และไดนํามาซึ่งการลงพื้นที่ของ

ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยก็ไดมีมติยกเลิกโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางสะพาน

   ๓)  โครงการทาเรือนํ้าลึกบางสะพาน

     ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๗ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุมสหวิริยา

ไดเปดใหบริการทาเรือนํ้าลึกเอกชนที่มีรองนํ้าลึกที่สุดในประเทศไทย โดยตั้งอยูในพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ดวยเงินลงทุนกวา ๑๔,๐๐๐ ลาน อันไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) เพ่ือใหการบริการขนถายวัตถุดิบและผลิตภัณฑเหล็กของโครงการตาง ๆ ของบริษัทในเครือ 

และใหบริการขนถายสินคาเรือเดินทะเลและบริการทาเรือแกบุคคลภายนอกดวย ทาเรือดังกลาวประกอบดวย

ทาเทียบเรือ ๒ ทา คือ ทาหลัก และทารอง โดยทาหลักมีขนาดพื้นท่ีตัวทากวาง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร 
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ระดับน้ําลึก ๑๕ เมตร สามารถจอดเรือขนาด ๖๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ DWT ไดครั้งละ ๒ ลํา สวนทารอง 

ตัวทามีขนาดกวาง ๒๕ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ระดับนํ้าลึก ๘-๑๑ เมตร สามารถจอดเรือขนาด ๒๐,๐๐๐ DWT 

ไดครั้งละ ๒ ลํา

     สําหรับโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกแหงใหมของเครือสหวิริยาที่ชาวบานรองเรียน เปนการ

ขยายทาเรือเพ่ิมเพ่ือที่จะรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายใตแผนพัฒนา

ชายฝงทะเลตะวันตก ปจจุบันยังไมมีการดําเนินโครงการทาเรือใหม มีเพียงแตโครงการขุดทางระบายนํ้าออกทะเล

ของคลองแมรําพึงแหงใหมของกรมชลประทาน ซ่ึงคาดวานาจะเกี่ยวของกับเสนทางขนสงถานหินทางเรือเพื่อเชื่อม

ไปยังพื้นที่เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยจะมีการขุดทางระบายนํ้าเพ่ือออกทะเลของคลองแมรําพึงแหงใหม 

ดวยการขุดลอกและขยายคลองเปนขนาด ๑๐๐ เมตร และขยายพนังริมคลองอีกประมาณ ๒๐ เมตร และขุดคลอง

ระบายนํ้าใหมยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ลงสูชายหาดบริเวณบานทามะนาว

     ชาวบานไดออกมาคัดคานโครงการขุดลอกทางระบายน้ํา เนื่องจากคาดวาโครงการจะเปน

สวนหน่ึงของโครงการทาเรอืแหงใหม ซึง่ท่ีผานมาชาวบานไดรบัผลกระทบจากการสรางทาเรือเดมิทีท่าํใหอาวเทียน

ซึง่เปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของอําเภอบางสะพานเปล่ียนสภาพไปเน่ืองจากการกัดเซาะชายฝง และการขุดขยายรองนํา้

กจ็ะทําใหชาวบานตองสูญเสียทีด่นิ รวมท้ังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกไ็ดมคีวามเห็นตอกรณีนีว้า การระบายน้ํา

จากการขุดลอกคลองลงสูชายฝง จะทําใหระบบนิเวศของคลองเปล่ียนไปและสงผลตอปาชายเลนและปาพรุ

แมรําพึงที่ปกติไดรับนํ้ากรอยตามธรรมชาติผานคลองแมรําพึง นอกจากนี้จะทําใหมีของเสียและธาตุอาหารเพิ่มขึ้น 

คุณภาพน้ําชายฝงจะมีการเปล่ียนแปลง และสงผลกระทบตอความสวยงามของหาดทรายธรรมชาติซึ่งเปนที่

ทองเท่ียวสําคัญ รวมท้ังสงผลกระทบตอเน่ืองไปยังการประกอบอาชีพประมงชายฝง ทัง้นี ้การดําเนนิโครงการควรจัดให

มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน จากการรวมตัวกันคัดคานตลอดมาของ

ชาวบานทําใหจนกระทั่งปจจุบันโครงการก็ยังไมสามารถดําเนินการ

   ๔)  โครงการโรงไฟฟาถานหินทับสะแก

     โครงการโรงไฟฟาถานหินทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดริเริ่มดําเนิน

โครงการข้ึนในระยะเวลาเดียวกันกับโรงไฟฟาถานหินบอนอกและบานกรูด ป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเขามาซื้อที่ดินในตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก เนื้อที่ประมาณ ๔,๑๔๒ ไร 

ในวงเงินสูงถึง ๒,๐๐๐ ลานบาท และวางแผนที่จะเริ่มกอสรางใน ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ดวยกําลังการผลิตเริ่มตน 

๒,๘๐๐ เมกะวัตต จาก ๔ หนวยการผลิต หนวยละ ๗๐๐ เมกะวัตต เพื่อที่จะเดินเครื่องผลิตไฟฟาเขาสูระบบ

ในป พ .ศ . ๒๕๕๗ และตั้งเป าหมายที่จะขยายใหเป นโรงไฟฟาที่ใหญที่สุดในเอเชียดวยกําลังการผลิต 

๔,๐๐๐ เมกะวัตต โดยใชถานหินเปนเช้ือเพลิง ๒๔,๗๐๔ ตันตอวัน และมีความตองการใชนํ้า ๔๙๘,๖๐๑ 

ลูกบาศกเมตรตอวัน

     เนื่องจากไดรับการคัดคานจากชาวบานจังหวัดประจวบคีรีขันธอยางหนัก ปจจุบันการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเลือ่นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาถานหนิในพ้ืนทีอ่าํเภอทับสะแกออกไป แตการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยก็ยังพยายามที่จะเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาว ดวยการจัดทําโครงการนํารองพัฒนา

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด ๕ เมกะวัตต เพ่ือสนองนโยบายภาครัฐในการนําพลังงานหมุนเวียน



๖๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

มาผลิตไฟฟาและเปนโครงการวิจัยตนแบบ รวมถึงอาจมีการพัฒนาพ้ืนที่เปนศูนยเรียนรูนวัตกรรมพลังงานทดแทน 

โดยใชพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ไร แตชาวบานสงสัยวาพ้ืนท่ีที่เหลืออีกกวา ๔,๐๐๐ ไร การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยจะใชดําเนินการโครงการใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ไดยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมของอําเภอทับสะแก เพื่อจะกอสรางโรงไฟฟาถานหิน พยายามลารายชื่อ

ชาวบานใหสนับสนุนการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ผู วาการการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยก็ยังใหสัมภาษณวาพื้นที่ทับสะแกเปนหนึ่งในเปาหมายที่จะสรางโรงไฟฟาถานหิน ดวยเหตุการณ

ในพื้นที่และเหตุผลดงัทีก่ลาวมาแลว ชาวบานจึงเกรงวาโครงการโรงไฟฟาแสงอาทติยจะเปนแคเพยีงโครงการเริม่ตน

อันจะนําไปสูการใชพื้นท่ีสรางโรงไฟฟาถานหิน จึงทําเรื่องรองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

โดยตองการใหระงับการกอสรางบนพื้นที่ ๒๕๐ ไร ไวกอน และใหชาวบานมีสวนรวมในการวางแผนการใชประโยชน

พื้นที่ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมทั้งใหมีการจัดรับฟงความคิดเห็นของชาวบานวา ควรจะใชพื้นที่

ที่เหลือไปทําอะไรเพื่อไมใหมีผลกระทบกับชาวบานและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
 

 ๕.๑.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ

   ๑)  สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา

     โครงการขนาดใหญ ที่ เป นกรณีร องเรียนของชาวบ าน  ทั้ ง โรงถลุ ง เหล็กขั้นต น 

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ทาเรือนํ้าลึก และโรงไฟฟาถานหิน ลวนเปนโครงการท่ีถูกกําหนดข้ึนภายใต

แผนพัฒนาชายฝงทะเลตะวันตก ที่กําหนดใหจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเหล็กและพลังงาน

ของประเทศและอาเซียน ทั้งนี้ โดยมีองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) เปนผูสนับสนุนและ

ทําการศึกษาเสนอผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หลังจากนั้นกระทรวง

อุตสาหกรรมภายใตการผลักดันของบริษัท สหวิริยา ผานสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย ก็เปน

ผู ที่รวมกันผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรในพื้นที่อําเภอบางสะพาน โดยนอกจากขอรับ

การสนับสนุนการสงเสริมการลงทุน เพื่อลดภาษีและตนทุนในดานตาง ๆ แลว ยังขอสนับสนุนใหรัฐบาล

ชวยสรางสาธารณูปโภค ทั้งแหลงพลังงาน แหลงนํ้า การขยายเสนทางการคมนาคม ฯลฯ

     นโยบายของรัฐดังกลาวสงผลใหสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธไดบรรจุนโยบายเหล็ก

ไวในยุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดมาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่ฐานทรัพยากรทองถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

เปนเกษตร ทองเที่ยว และประมงชายฝง ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กนั้นตองนําเขาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศ ไดแก สินแรเหล็ก ถานหิน ถานโคก ฯลฯ และเปนที่นาสังเกตวาประเทศญี่ปุนในนามของ JICA ที่เปน

ผูริเร่ิมกําหนดยุทธศาสตรเหล็กในประเทศไทย ไมไดอนุญาตใหมีการกอสรางโรงงานถลุงเหล็กตนนํ้าเพ่ิมข้ึนใหม

ในประเทศมากวายี่สิบปแลว เพราะเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษสูงและทําใหเกิดโลกรอนสูงมาก และบริษัท

นิปปอน สตีล หรือ เจเอฟสตีล ของญ่ีปุนท่ีเปนผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก ก็แสดงความสนใจอยางชัดเจนท่ีจะ

ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) ที่จะลงทุนผลิตเหล็กตนนํ้าใน

ประเทศไทย

     จากเวทีสนทนากลุ มชาวบานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ได แสดงความคิดเห็นชัดเจน

ถึงประเด็นที่ถูกละเมิดสิทธิในการพัฒนาและกําหนดอนาคตของตนเองวา “เหล็กสําคัญตอชาติ แตคนในชาติ



๗๐ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สําคัญกวาเหล็ก และการที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองประจวบเปนเมืองอุตสาหกรรมเหล็ก แทที่จริงแลวเปนผลประโยชน

ตอกลุ มทุนเพียงกลุ มเดียวเทานั้น สิทธิในการกําหนดอนาคตแผนดินเกิดเปนสิทธิที่ติดตัวเรามาตั้งแตเกิด 

มีกอนรัฐธรรมนูญที่พูดถึงสิทธิชุมชนเสียอีก ชาวประจวบขอยืนยันสิทธิของเราบนแผนดินที่เราเกิดจนตาย 

คนอื่นจะมากําหนดอนาคตแทนเราไมได การลุกข้ึนมาทวงสิทธิของชาวประจวบ ยาวนานมาถึง ๑๓ ป เปล่ียนไป 

๗ รัฐบาล และ ๖ ผูวาราชการจังหวัดแลว รัฐบาลและขาราชการท่ีแวะเวียนเปนขาจรมารับตําแหนง เด๋ียวก็ไป

ที่อื่นตอแลว ไมได อยู ถาวร พวกเราชาวประจวบถือเปนขาประจําตัวจริง แลวอยางน้ีจะใหพวกขาจร

มากําหนดอนาคตแทนพวกเราไดอยางไร” และชาวบานยังแสดงเจตจํานงและเรียกรองอยางชัดเจนที่จะขอ

มีสวนรวมกําหนดอนาคตของตนเองวา “พวกเราอยูในจังหวัดประจวบกันมาหลายช่ัวอายุคน ตั้งบานเรือนมาต้ังแต

สมัยอยุธยา ไมไดอพยพโยกยายไปไหน แลวทําไมเราจะไมมีความชอบธรรมท่ีจะกําหนดทิศทางการพัฒนา

บานเราเอง เราขอมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบานของตนเอง”

   ๒)  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

     จากเหตุผลสําคัญที่ชาวบานและชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธไมเห็นดวยกับโครงการ 

เพราะเห็นวาอุตสาหกรรมหนักจะเปนตัวการสําคัญที่ทําลายอาชีพของชาวบานและจะสงผลตอการดํารงชีวิตและ

ความผาสุกของครอบครัวและชุมชน อีกทั้งอุตสาหกรรมเหล็กและโรงไฟฟาลวนใชถานหินเปนวัตถุดิบและ

กอมลพิษสูงมากท้ังในอากาศและน้ํา นอกจากน้ี การเผาไหมถานหินยังกอใหเกิดการปนเปอนของสารปรอทออกสู

สิ่งแวดลอม และในบริเวณพื้นที่แมรําพึง อําเภอบางสะพาน ที่ถูกกําหนดใหเปนอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ก็เปน

แหลงวางไขปลาทูหนาแนน เชนเดียวกันกับพื้นท่ีอําเภอทับสะแกที่มีแผนจะสรางโรงไฟฟาถานหินใหญที่สุด

ของเอเชีย กเ็ปนแหลงวางไขปลาทูหนาแนนเชนกนั จงัหวดัประจวบคีรขีนัธมรีองน้ําลกึซึง่เปนทีช่อบอาศัยอยูของปลาทู 

รวมทัง้ทรัพยากรสตัวนํา้อืน่ ๆ ไมวาจะเปนปลาตาง ๆ ปลาหมึกและกุง ทําใหมีชาวประมงไมนอยกวา ๔๘ หมูบาน 

ตั้งถิ่นฐานอยู ใกลกับชายฝ งทะเล และอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทะเลและประมงเปนแหลง

ประกอบอาชีพ ดังที่ นายปยะ แยมเทศ ตัวแทนเครือขายชาวประมงพื้นบานจังหวัดประจวบคีรีขันธ พูดถึงสิทธิ

ของชาวประมงพ้ืนบานในความมีชีวิตอยูและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไววา “เราชาวประมงรักใน

อาชีพของเรา เพราะอาชีพเปนคารักษาพยาบาลยามเราเจ็บปวย อาชีพเปนคาเลาเรียนลูก อาชีพเปนคารถ 

และอาชีพเปนทุกอยางของชีวิต ถาสูญเสียอาชีพ ก็สูญเสียชีวิต สูญเสียชุมชน” ขอกังวลหลักของชาวบาน ก็คือ 

หากวาฐานทรัพยากรทะเลและประมงที่มีความอุดมสมบูรณตองเสื่อมโทรมลง ระบบและวิถีชีวิตของชุมชนประมง

ทั้งหมดก็จะตองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยํ่าแยลงดวย นอกจากนี้ ชาวบานยังมีขอกังวลอีกประการหนึ่งก็คือ 

กระบวนการผลิตของโรงงานและกระบวนการขนสงที่เกี่ยวของจะกอใหเกิดมลพิษในดานตาง ๆ ทั้ง อากาศ นํ้า 

ของเสีย เสียงดัง ฯลฯ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชาวบานในชุมชนโดยรอบเชนกัน ทั้งนี้ ชาวบานเอง

ก็ไดมีประสบการณโดยตรงจากโรงงานของบริษัท สหวิริยา ที่ไดตั้งอยูกอนแลววากอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

ทั้งฝุนละออง ควันดํา จากปลองโรงงาน และปรากฏการณฝนสีเหลือง (นํ้าฝนที่ตกลงมาเกาะกับสิ่งของแลวจะเปน

เม็ดสีเหลือง) การปลอยนํ้าเสียลงคลองแมรําพึงทําใหปลาที่ชาวบานเล้ียงในกระชังตาย แตประเด็นเหลานี้

กลับไมไดรับการพิจารณาจริงจังจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของแตอยางใด ทําใหประชาชนมีความเส่ียงภัยที่จะ

สูญเสียสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ ความมีชีวิตอยู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป



๗๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   ๓)  สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร

     โครงการพัฒนาที่เขามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธในระยะแรก คือ โรงไฟฟาถานหิน 

ซึ่งขณะน้ันคนในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธรู แตวาจะมีโรงไฟฟาถานหินมาสราง ๓ โรง ไมรู เร่ืองเลยวาจะมี

โครงการพัฒนาชุดใหญตามมา ทั้งทาเรือนํ้าลึก นิคมอุตสาหกรรมเหล็ก และแทบจะไมรูเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนา

พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันตกเลย อีกทั้งการที่เครือบริษัทสหวิริยา ไดมีการยื่นเอกสารตอการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย เพื่อดําเนินการขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐  ชาวบานและ

ชุมชนก็ไมเคยรับรูขอมูลขาวสารใด ๆ เลย ชาวบานเพิ่งมารับรูเร่ืองดังกลาวหลังจากนั้น ๕ ป เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เนื่องจากชาวบานไดขาววามีการนัดประชุมเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก

บางสะพานท่ีรสีอรทแหงหนึง่ในจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ชาวบานจึงไดยื่นเร่ืองรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแหงชาติเพื่อขอใหมีการตรวจสอบเรื่องดังกลาว และจากการที่ชาวบานไดเขารวมประชุมตรวจสอบขอเท็จจริง

ของคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน ชาวบานจึงไดรู วาบริษัทฯ ไดมีการดําเนินโครงการดังกลาวมาแลวตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยบริษัทไดยื่นเอกสารขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน และไดแนบเอกสารรายงาน

การประชุมขององคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง สมัยวิสามัญที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

วามีมติเห็นชอบตอการนําพื้นท่ีของบริษัทในเครือสหวิริยาทั้งหมดมาจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทางองคการ

บริหารสวนตําบลแมรําพึงก็ไมเคยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหชาวบานรับทราบเลย

     จากกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นชัดวาชาวบานไมไดรับการปฏิบัติจากหนวยงานราชการ

ในเรื่องสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ที่ระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล ชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนและชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดง

ความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว

   ๔)  สิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

     ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงของการคัดคานโครงการโรงถลุงเหล็กของชาวบานก็คือ 

โครงการดังกลาวจะมีการสรางอยูบนพื้นที่บางสวนของปาพรุแมรําพึง ซึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมระบุวาเปนปาพรุที่มีสภาพเสื่อมโทรม แตแทที่จริงแลวปาพรุดังกลาวยังมีสภาพความอุดมสมบูรณ 

และชาวบานไดอาศัยในการจับปลาและตัดใบจากไปขาย การเคลื่อนไหวตอเนื่องมาในหลายปที่ผ านมา

ของชาวบาน ไดนําไปสูโครงการสํารวจความหลากหลายในพื้นที่ปาพรุของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จนกระทั่งมีการข้ึนทะเบียนปาพรุแมรําพึงเปนพื้นที่ชุมนํ้าระดับชาติ โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๑,๘๗๐ ไร 

ซึ่งมีความกวางของพรุประมาณ ๓.๑๔ กิโลเมตร ยาว ๒.๑๒ กิโลเมตร จัดอยูในประเภทพรุที่ลุมหลังสันทรายที่ยังคง

ไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเล และเปนท่ีตั้งของหาดแมรําพึงอันเปนแหลงเพาะพันธุปลาทูที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ชาวบานกังวลวาหากมีการกอสรางโรงงานแลว นอกจากผลกระทบโดยตรงจากการกอสรางบนพืน้ทีบ่างสวน

ของปาพรแุมราํพงึแลว ยงัมผีลกระทบทางออมที่เกิดจากการถมที่ทั้งหมดของโรงงาน จะทําใหชาวบานไมสามารถ

เขามาใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและสัตวนํ้าไดดั่งเดิม รวมทั้งจะสงผลตอแหลงวางไขปลาทูของประเทศ 



๗๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

มีผลตอสิทธิของชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล

และยั่งยืน ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

   ๕)  สิทธิชุมชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

     การดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานน้ัน การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยที่เปนหนวยงานอนุมัติ ไมไดจัดใหมีกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพียงแตปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบญัญตักิารนคิมอตุสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไวเพียงแตวา 

สิ่งที่ผู ที่จะจัดทําโครงการตองยื่นตอคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติประกอบไปดวย เอกสารโครงการท่ีระบุ

อุตสาหกรรมเปาหมาย โครงการปรับปรุงที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค แผนผังการใชที่ดิน แผนที่โดยสังเขป 

การจัดการของเสีย รวมทั้งเอกสารแสดงความเปนไปไดทางการเงิน ตั้งแตขนาดของการลงทุน แหลงเงินทุน 

แผนการตลาดและแผนการเงิน เอกสารแสดงขนาดท่ีดินและความเปนไปไดเรื่องท่ีดินที่จะใชในการดําเนินการ

เทานั้น ทั้ง ๆ ที่ชาวบานในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนตอสาธารณะวาไมตองการ

โครงการ รวมทั้งไดมีการยื่นหนังสือถึงการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมาโดยตลอดวาไมตองการ

นิคมอุตสาหกรรมเหล็ก รวมทั้งจากหนังสือขององคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ลงนามโดย น.ส.วนิดา จิระกุล นายกองคการบริหารสวนตําบลแมรําพึงปจจุบัน ถึงผูวาการการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ระบุวาในการใหความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมรําพึงใหจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๔๙ นั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลแมรําพึงไมไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ในพ้ืนท่ีกอนมีความเห็น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ ไดกําหนดใหโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะกอผลกระทบอยางรุนแรง ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกอน ซึ่งควรมีการปรับเปลี่ยนแกไขพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอนุวัตรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอน

 ๕.๑.๔ ขอเสนอของคนประจวบคีรีขันธ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในยุทธศาสตรและแผน

พัฒนาจังหวัด

   จากการจัดเวทีประชุมจังหวัดประจวบคีรีขันธของโครงการรวมกับคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน 

ในคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ และสํานกังานจังหวัดประจวบคีรขีนัธ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรขีนัธ 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ความกาวหนาในการประสานสวนรวม

ของภาคประชาชน สามารถสรุปขอเสนอของชาวบานได ดังนี้

   ๑)  ทบทวนนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้า ชาวประจวบคีรีขันธตองการให

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ทบทวนนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าของประเทศ เพราะวาประเทศไทยไมมีวัตถุดิบแรเหล็ก

เปนของตัวเอง ไมมีองคความรู ไมมีเทคโนโลยี การสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าจึงเปนเพียงการรองรับการยาย

ฐานการผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมรถยนตของตางประเทศ เชน ญ่ีปุน คนประจวบคีรีขันธไมมีความรูเร่ืองเหล็ก 
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แตชํานาญเรื่องสับปะรด มะพราว ประมง พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธยังเปนพื้นที่มีภัยแลงซ้ําซากไมเหมาะสมกับ

การตั้งอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าที่มีความตองปริมาณนํ้าใชสูงมาก อุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้ายังมีความตองการใช

ไฟฟาสูงมาก นอกจากน้ี อุตสาหกรรมเหล็กยังมีมลพิษสูงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางรุนแรง 

การพัฒนาเมืองมลพิษเปนความคิดของคนไรวิสัยทัศน

   ๒)  พัฒนากรอบยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันอยางเปนสุขและเปนธรรม รวมท้ังใหมี

การกระจายรายได และการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และเปนแผน

การสงเสริมการลงทุนอยางยั่งยืนเพื่อสังคมมิตรไมตรี รับผิดชอบตอคนรุนตอไป และเปนการพัฒนาที่เปนธรรม

   ๓)  ประสานความรวมมือระหวางจังหวัดและประชาชนในการวางยุทธศาสตรและแผน

พัฒนาจังหวัดรวมกัน ทั้งในดานการพัฒนาคนใหมีสวนรวม การสรางการเรียนรูเพื่อสรางชีวิต สรางความสมดุล

ทางดานอาหารและพลังงาน เศรษฐกิจ และมีเสถียรภาพของความรู เชื่อมโยงเศรษฐกิจและความม่ันคงของภูมิภาค

พัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษฟ นฟูและการสรางสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) ซึ่งเปนสังคม

ที่ผูคนในสังคมหันมารวมมือกันลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดจาก

การดํารงชีวิตปกติ โดยเฉพาะการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมาจากกระบวนการผลิตของ

โรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะไดอยูรวมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากกรอบนี้มีการวางทิศทางการ

พัฒนาโดยดูศักยภาพเศรษฐกิจและดูวิถีชีวิตของชุมชน กําหนดข้ึนมาเปนแผนพัฒนาจังหวัด

   ๔)  ขยายยุทธศาสตรจังหวัดเรื่องประมงและประมงพื้นบาน ถึงแมวาที่ผานมาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธจะประสบความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนจังหวัด โดยมีการพิจารณาจากศักยภาพ

จังหวัดและใชกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการจัดทํา และไดมีขอสรุปวาการพัฒนาของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธไมมีเรื่องอุตสาหกรรมเหล็ก รวมทั้งรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของจังหวัดไววา “ทองเท่ียวอยางมี

คุณคา สับปะรดและมะพราวเปนท่ีหนึ่งของโลก และสังคมแหงมิตรไมตรี” แตในพื้นที่ชายฝ งทะเลจังหวัด

ประจวบคีรีขันธก็ยังมีชุมชนประมงพื้นบานตลอดแนวชายฝงทะเล ๒๒๕ กิโลเมตร รวม ๔๘ หมูบาน รวมทั้ง

ยังเปนแหลงวางไขปลาทูปลาที่คนไทยกินมากที่สุด (รอยละ ๗๑ เปนปลาทูจากฝงอาวไทย) มีผลผลิตประมง

เพ่ือบริโภคท้ังภายในประเทศและการสงออก ปจจุบันรายไดของจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนประมงพาณิชย 

ประมาณ ๗๗๐ ลานบาทตอป และประมงพืน้บานประมาณ ๗๐๐ ลานบาทตอป ซึง่ชาวบานคาดวารายไดจากชมุชน

ประมงขนาดเล็กนาจะสูงมากกวานี้ จึงเสนอใหมีการศึกษาเพ่ิมเติมใหครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจชุมชนประมงชายฝง

ทั้ง ๔๘ หมูบาน รวมทั้งเศรษฐกิจของชาวประมงจากจังหวัดอื่น ๆ ที่มาหากินจับสัตวทะเลในนานนํ้าพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

   ๕)  สรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

การทํางานของหนวยงานรัฐในพื้นที่กับภาคประชาชน ตองชวยกันพัฒนาบนหลักการสิทธิชุมชน และการบริหาร

การจัดการสังคมท่ีโอนภารกิจและถายเทกระจายอํานาจลงสูชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะในเร่ืองของประมงพ้ืนบาน

และการดูแลรักษาชายฝงทะเล ทั้งในการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นและอาสาสมัครประมงที่จะรวมมือกับเจาหนาที่

ที่มีอํานาจในการจับกุมความผิดในเร่ืองการทําประมง ฯลฯ และการพัฒนาพ้ืนที่ของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยในอําเภอทับสะแกที่ตองใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนการใชพื้นที่
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   สรุปไดว าจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดท่ีมีภูมิประเทศและภูมิศาสตรเก่ียวของกับ

ภาคการเกษตรและประมง ในปจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการพัฒนาของหลายหนวยงาน ทั้งหนวยงานรัฐ

ในพ้ืนที่สวนกลางและภาคเอกชน ซึ่งตองทําใหเกิดการพัฒนาเชิงนโยบายของจังหวัด อันจะนําไปสูการพัฒนาที่

มั่นคงและยั่งยืน โดยท่ีแผนและนโยบายหลักของการพัฒนานั้นใหอยูบนพื้นฐานของการที่ภาคประชาชนมีสวนรวม

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ คือ หนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน

สวนกลางระดับทองถิ่นนั้น ตองใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระดับภาคและระดับทองถ่ิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดในการนํารองเร่ืองการประสานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งสวนกลาง

และสวนพ้ืนท่ีในการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัดที่ เน นการมีส วนรวมของภาคประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ ที่เนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ที่เปน

ความชอบธรรมตามกฎหมาย อํานาจทางการเมืองหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่จะมาบอกวาจังหวัดประจวบคีรีขันธ

จะเปนโครงการใดก็ตามที่เปนประโยชนตอตัวเอง

๕.๒  กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๕.๒.๑ นครศรีธรรมราช ศูนยกลางอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงาน

   ภายใตแผนพัฒนาชายฝ งทะเลภาคใต ตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๓๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ไดถูกกําหนดใหเปนเมืองศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงาน โดยเปนสวนเช่ือมโยงฝง

อาวไทยของสะพานเศรษฐกิจยุทธศาสตรพลังงาน (Strategic Energy Land Bridge : SELB) ที่มีพื้นท่ีอําเภอ

ทบัละมุ จงัหวัดพงังาเปนประตูออกสูทะเลอันดามัน ถงึแมวาในปจจบุนัไดมกีารปรับเปล่ียนเสนทางสะพานเศรษฐกิจ

ไปเปนแนวสงขลา-สตูลแลว แตนโยบายท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีจะผลักดันใหจังหวัดนครศรีธรรมราชเติบโตไป

ในทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรมหนักกย็งัคงดํารงอยูอยางชดัเจน ทัง้นีเ้หน็ไดจากแผนแมบทการพัฒนาอตุสาหกรรม

ปโตรเคมี ระยะที่ ๓ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูนําเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ใหดําเนินการการขยายพ้ืนที่

นิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีจากภาคตะวันออกไปท่ีแหงใหม คือ เซาเทิรนซีบอรด โดยมีอําเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช เปนพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้ จะเร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป เพ่ือรอใหมีโครงสราง

พื้นฐาน โดยเฉพาะการใหมีศูนยกลางนํ้ามันเปนแกนนําการพัฒนาเสร็จกอน พรอม ๆ กันนั้น การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยก็ไดวาจางบริษัท ทีม คอนซัลต้ิง แอนด แมแนจเมนท จํากัด ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้ง

นคิมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนทีช่ายฝงทะเลภาคใต แลวเสร็จต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่มีขอสรุป

ที่สอดคลองกันวาจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมาะสมท่ีจะเปนพื้นที่ทางเลือกใหมของฐานการผลิตอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีและพลังงาน และอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ ของประเทศ โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ ๗๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๕๑-๒๖๒๐) แบงออกเปนชวงระยะเวลาเตรียมการกอสราง (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐) และชวงการพัฒนาโครงการ

และเปดใหดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๖๙๐)

   สําหรับพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงาน และ

ทาเรืออุตสาหกรรม ไดเสนอไว ๒ ทางเลือก ไดแก บริเวณบานคอเขา ตําบลทุ งปรัง อําเภอสิชล พื้นที่ 
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๑๑,๕๐๐ ไร และบริเวณบานคลองดินถึงบานปากนํ้าปากดวด ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา พื้นที่ ๑๒,๖๐๐ ไร สวน

ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีจะต้ังในพ้ืนที่ ไดแก โรงกล่ันนํ้ามัน Condensate Splitter อุตสาหกรรมโรงแยกกาซ 

(Gas Separation Plant) อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน และไบโอดีเซล อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยางแปรรูป อุตสาหกรรมแปรรูปยิบซั่ม และกลุมอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเคมี 

ไดแก อุตสาหกรรมนํ้ามันเครื่องและจารบี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากกาซ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ และ

อุตสาหกรรมช้ินสวนและผลิตภัณฑพลาสติก สวนพ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตอเน่ืองทางการ

เกษตรท่ีเนนการใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีและพ่ึงพาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ ไดแก 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กข้ันปลาย และอื่น ๆ อาทิ สินคาแปรรูปเกษตร สินคาอุปโภคบริโภค ชิ้นสวนและ

ผลติภัณฑทัว่ไป คอื ตาํบลแกวแสน อาํเภอนาบอน พืน้ที ่๑,๖๐๐ ไร (รูปภาพที่ ๑๔ )

รูปภาพที่ ๑๔ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แอนด แมแนจเมนท จํากัด (๒๕๕๑)



๗๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   หลังจากนั้น บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยการมอบหมายของกระทรวง

พลังงานไดวาจางให บริษัท Phoenix Petroleum (๒๕๕๓) ทําการศึกษาแนวทางการพฒันาภาคใตโดยใชผลติผล

ในพื้นที่เสริมสรางอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมตอเนื่องเปนตัวนํารอง ผลการศึกษาระบุถึงแนวทางการ

พัฒนาภาคใตโดยอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมตอเนื่องผนวกกับการพัฒนาทรัพยากรทองถ่ิน ระหวาง 

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๕ วา ประเทศไทยควรจะมีโครงการกอสรางโรงกลัน่นํา้มนั SSB (Southern Seaboard Refinery) 

ขนาดใหญทีส่ดุในโลก ดวยกาํลงัการผลิต ๙๕๐,๐๐๐ บารเรลตอวนั ในพืน้ทีช่ายฝงทะเลภาคใต บรเิวณอําเภอทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแผนจะเร่ิมเปดดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเปนหัวหอกสําคัญในการพัฒนา

ทั้งภาคใตและประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคานํ้ามันและปโตรเคมี (Oil & Petrochemicals Hub) อันจะสงผล

ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืน ๆ อีกมาก รวมท้ังจะทําใหมีความตองการใชสะพานเศรษฐกิจ

ซึ่งจะเปนเสนทางการขนสงนํ้ามันโดยไมตองผานชองแคบมะละกา ซึ่งในรายงานการศึกษาฉบับนี้ไดพิจารณา

การนําเขานํ้ามันดิบจากตะวันออกกลางมายังทารับนํ้ามันดิบฝงอันดามัน (ทาเรือนํ้าลึกปากบารา) แลวสงผานนํ้ามัน

ผานทางทอที่เชื่อมตอมายังฝงอาวไทย (ทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๒) แลวจึงนําสงตอไปยังโรงกลั่นนํ้ามัน SSB ทั้งนี้ในการ

ศึกษาไดประมาณความตองการใชสาธารณูปโภคเสนอวา ควรจะสรางโรงไฟฟาขนาด ๑,๔๐๐ เมกะวัตต และควร

สรางระบบทอสงนํ้าจากเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฏรธานี มายังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยะทางประมาณ 

๑๓๐-๑๖๐ กิโลเมตร (รูปภาพที่ ๑๕) ทัง้นีย้งัมกีารพฒันานคิมอตุสาหกรรม ทาเรือ ถนน ทางรถไฟ และชลประทาน 

ประมาณเงินลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคในการพัฒนาภาคใต 

รวมประมาณ ๙๘๐-๑,๑๔๐ ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายในการเวนคืนที่ดินหรือซ้ือที่ดินเพื่อการพัฒนา 

และคาใชจายสําหรับระบบโทรคมนาคม 

รูปภาพท่ี ๑๕ การผันนํ้าดิบจากแมนํ้าพุมดวงจนถึงที่ตั้งโครงการ
ที่มา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แอนด แมแนจเมนท จํากัด (๒๕๕๑)



๗๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 ๕.๒.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดนครศรีธรรมราช

   กรณีรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาชายฝงทะเล

ภาคใตในจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนการรองเรียนทั้งชุดโครงการ โดยสรุปรายละเอียดของแตละโครงการได ดังนี้

   ๑)  โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน อําเภอทาศาลา และอําเภอหัวไทร

     การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย มเีปาหมายทีจ่ะกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ๒ โรง กําลังผลิต

โรงละ ๘๐๐ เมกะวัตต ในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลบริเวณอําเภอหัวไทรและอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซึ่งโครงการวางแผนท่ีจะนําเขาถานหินบิทูมินัสจากประเทศอินโดนีเซียหรือออสเตรเลีย จึงตองเลือกสถานท่ี

กอสรางโครงการเปนชายฝงทะเลน้ําลึกเพ่ือรองรับการขนสงทางเรือ ปจจุบันการดําเนินโครงการท้ังหมดยังอยู

ในขั้นตอนการเตรียมการในการประชาสัมพันธใหขอมูลกับประชาชน การจัดการศึกษาดูงานใหกับผูนําชุมชน 

หนวยงานและขาราชการในทองถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณไปยังกลุมองคกรตาง ๆ ในทองถิ่น สาเหตุ

ที่ชาวบานคัดคานไมเห็นดวยกับโรงไฟฟาถานหิน เนื่องจากเกรงวาจะมีผลกระทบดานมลพิษสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพเหมือนกับที่โรงไฟฟาถานหินแมเมาะจังหวัดลําปาง และมีผลกระทบตอแหลงประมงในพื้นที่อาวทาศาลา 

รวมทั้งปจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณความตองการใชไฟฟาเพียง ๓๒๐ เมกะวัตต ซึ่งก็มีโรงไฟฟาขนอม

ดวยกําลังการผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต ที่เพียงพอสําหรับปริมาณความตองการใชไฟฟาของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อยูแลว และเมื่อพิจารณาจากภาพรวมปริมาณการใชไฟฟาของภาคใต ก็คิดเปนเพียงรอยละ ๘ ของทั้งประเทศ 

ประกอบกับการพิจารณาสัดสวนการใชไฟฟาของแตละภาคสวน ก็พบวาภาคอุตสาหกรรมมีการใชไฟฟาสูงสุดถึง

รอยละ ๔๕ ในขณะท่ีภาคธุรกิจมีการใชไฟฟารอยละ ๒๕ สวนประชาชนและท่ีอยูอาศัยใชไฟฟารอยละ ๒๑ และ

ภาคเกษตรรอยละ ๙ ดังนั้น ภาคใตและภาคประชาชนทั้งประเทศจึงใชไฟฟานอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับภาค

อุตสาหกรรม การที่จะสรางโรงไฟฟาถานหินเพิ่ม ทั้งในพ้ืนที่อําเภอทาศาลาและอําเภอหัวไทร ถึง ๑,๖๐๐ เมกะวัตต 

จึงมีความเปนไปไดวามีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะเปนพลังงานรองรับใหกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตของภาคใต

     สําหรับโครงการโรงงานไฟฟาถานหินทาศาลา กําหนดพ้ืนที่เปาหมายการกอสรางในหมูที่ ๑ 

หมูที่ ๒ และหมูที่ ๓ ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพื้นที่การเกษตร การประมง และ

ชุมชนท่ีอยูอาศัยของประชาชน ที่ผานมาชาวบานหลากหลายกลุมและสาขาอาชีพไดรวมตัวกันเปนเครือขายรักษ

บานเกิดทาศาลา โดยรวมตัวจากกลุมเล็ก ๆ จากบานตะเคียนดํา ตาํบลทาข้ึน กอนจะเปนการรวมระดับอาํเภอ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือและแนวรวมกับทุกฝาย อันที่จะรวมปกปองผืนแผนดินและสิ่งแวดลอม

ไวใหลูกหลานในอนาคต โดยมีจุดยืนของเครือขายรักษบานเกิด คือ ไมเอาโรงไฟฟาถานหิน และเครือขายได

มีการเคล่ือนไหวคัดคานโรงไฟฟาถานหินมาโดยตลอด ตั้งแตการติดตามและเรียนรู ขอมูลอยางเปนระบบ 

มีการเคล่ือนไหวและจัดกิจกรรมแสดงพลังในรูปแบบตาง ๆ จนกระทั่งนําไปสูเวทีรวมพลคนไมเอาถานหิน เม่ือป 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ไดมีการรวมลงนามสัญญาประชาชนระหวางผูนําทองถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ในอําเภอทาศาลา เพื่อรวมแสดงจุดยืนวาจะไมเอาโรงไฟฟาถานหิน 

รวมถึงเรียกรองใหมีการยายศูนยประสานงานและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ในพ้ืนที่ทาศาลาออกไป แรงตานดังกลาวทําใหการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับโครงการโรงไฟฟาถานหินในพ้ืนที่

อําเภอทาศาลายุติลง และเปลี่ยนเปาหมายไปดําเนินการโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นที่อําเภอหัวไทรอีก ๑ โรง



๗๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     สวนโครงการโรงไฟฟาถานหินหัวไทร กําหนดพ้ืนที่เหมาะสมในการกอสรางโครงการ 

๒ พืน้ที ่คอื พืน้ท่ีหมูที ่๖ ตาํบลเกาะเพชร อาํเภอหัวไทร จาํนวน ๒,๓๐๐ ไร และพ้ืนทีร่ะหวางหมูที ่๖ ตาํบลหนาสตน 

และหมูที่ ๗ ตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร และอยูระหวาง

การศึกษาความเปนไปไดและรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง 

เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด เพื่อที่จะนําไปจัดทํารายงานการวิเคราหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ (EHIA) ในขั้นตอไป แตผลจากการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเมื่อกันยายน ๒๕๕๖ 

ชาวบานไดรวมกันคดัคานจนกระท่ังเวทีดังกลาวไมสามารถดําเนินการตอไปได และไดมีการทําสัญญาลงนามรวมกัน

ระหวางตัวแทนชาวบาน ตัวแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษา และผูใหญบานหมูที่ ๒ 

ตําบลหนาสตน วาจะยกเลิกโครงการ

   ๒)  โครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

     สําหรับพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนหนึ่งในหาพื้นที่ของประเทศที่มีความเหมาะสม

และเปนทางเลือกของโครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ซึ่งที่ผานมาถึงแมวาจะมีความพยายามในการผลักดัน

การผลิตไฟฟาจากนิวเคลียรมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๐ แตก็ไมเคยมีการบรรจุไวในแนวทางการผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานไดมีการรวบรัดจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิต

ไฟฟาของประเทศ หรอืแผนพดีพี ี๒๐๐๗ เปนครัง้แรก จงึไดมกีารกาํหนดแผนท่ีจะสรางโรงไฟฟานวิเคลียร กาํลงัผลติ

ขนาด ๒,๐๐๐ เมกะวตัต จํานวน ๒ โรง รวม ๔,๐๐๐ เมกะวัตต แตตอมาในแผนพีดีพี ๒๐๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ 

ไดมีการปรับเปล่ียนเพ่ิมกําลังการผลิตของโรงไฟฟานวิเคลียรเปน ๕,๐๐๐ เมกะวัตต จากโรงไฟฟาจํานวน ๕ โรง 

ขนาดกําลงัการผลติ โรงละ ๑,๐๐๐ เมกะวตัต

     ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีการศึกษาสํารวจสถานท่ีเหมาะสม

ตอการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรจํานวน ๑๔ พื้นท่ีทั่วประเทศ ซึ่งพบวาพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรอยูในภาคใตถึง ๑๒ พื้นที่ จนขณะนี้สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร (สพน.) ซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบในการสํารวจศึกษาไดสรุปพื้นที่เหมาะสมเปนทางเลือกไว ๕ พื้นที่ ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัด

ชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎรธานี ๒ แหง สําหรับพื้นที่นครศรีธรรมราชที่ถูกระบุวา

มีการเลือกไว ๑ พื้นที่ โดยไมทราบวาเปนพื้นที่ใดน้ัน จากข้ันตอนการลงสํารวจพ้ืนที่กอนนี้พบวาเจาหนาท่ีได

ทาํการสาํรวจใน ๓ อาํเภอ รวม ๕ พืน้ที ่ไดแก อาํเภอขนอม ๔ พืน้ที ่คอื ตาํบลทองชงิ ตาํบลทองเนียน ตาํบลทองนอย 

และตําบลอาวเตล็ด ทั้งท่ีอําเภอสิชลอีก ๑ พื้นที่ คือ ตําบลทุงใส แตหลังจากเกิดเหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียร

ฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุ นเกิดอุบัติเหตุ ทําใหโครงการที่จะกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยชะลอ

การดําเนินโครงการออกไป

   ๓)  นิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและทาเรืออุตสาหกรรม

     การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดดาํเนินการวาจางบริษทั ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนยีริง่ 

แอนด แมเนจเมนท จํากัด ศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล

ภาคใต แลวเสร็จเม่ือธันวาคม ๒๕๕๑ จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ปโตรเคมแีละอตุสาหกรรมตอเนือ่ง ใน ๒ พืน้ที ่คอื (๑) นคิมอตุสาหกรรมสิชล ตาํบลทุงปรงั อาํเภอสิชล ประกอบดวย

พื้นที่โรงกล่ันนํ้ามันและคลังนํ้ามัน ๓,๙๐๐ ไร พื้นที่โรงแยกกาซธรรมชาติและอุตสาหกรรมปโตรเคมี ๖,๐๐๐ ไร 
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(๒) นิคมอุตสาหกรรมทาศาลา ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา ซึ่งกระทรวงพลังงานระบุวา จะเรงดําเนินการกอสราง

โรงกลั่นนํ้ามันเพื่อรองรับนํ้ามันท่ีมาจากการขนสงระหวางชายฝงทะเลตะวันตกจากบริเวณพื้นที่ปากบารา จังหวัด

สตูล และพื้นที่ทับละมุ จังหวัดพังงา มายังโรงกลั่นนํ้ามันที่อําเภอทาศาลา โดยขนสงทางทอ รถไฟ และรถบรรทุก

     นอกจากนี ้ในรายงานการศกึษายงัไดพจิารณาถงึพืน้ทีเ่หมาะสมสาํหรับการสรางทาเรอืนํา้ลกึ

เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม จากการพิจารณาปจจัยในการคัดเลือกพื้นที่ ๙ ประการ คือ ๑) ความลึกของทองทะเล 

๒) ลกัษณะคลืน่ และลม ๓) การพดัพาตะกอน และการตกตะกอนในรองน้ํา ๔) การใชทีด่นิ ๕) สิง่แวดลอมในพืน้ท่ี 

๖) พืน้ทีห่ลังทาเรือ ๗) โครงขายคมนาคมท่ีเชื่อมโยงกับทาเรือ ๘) สาธารณูปโภคที่รองรับทาเรือ ๙) ระยะทางจาก

พืน้ทีท่ีค่าดวาจะเปนนคิมอุตสาหกรรม ผลการศึกษาสรุปพืน้ทีเ่ปนไปไดในการสรางทาเรือและพ้ืนทีป่ระกอบอุตสาหกรรมไว 

คือ โครงการกอสรางทาเรืออุตสาหกรรมอําเภอสิชล ซึ่งกาํหนดพ้ืนที่เหมาะสมจะสราง คือ บานคอเขา ตําบลทุงปรัง 

อาํเภอสิชล โดยจะสรางตามแบบท่ีไดเคยมกีารดาํเนนิการศกึษาความเปนไปไดไวในโครงการ Feasibility Study on 

the Southern Seaboard Port and Industrial Complexes Development Project โดย Moffatt and 

Nichol Int et. al. (1998) ซึ่งไดเคยศึกษาไวในพ้ืนที่ตําบลทุงไส อําเภอสิชล และไดเสนอทางเลือก ๒ รูปแบบ คือ

     รูปแบบที่ ๑ เปนการพัฒนาทาเรืออยางเต็มรูปแบบ ประกอบดวย ทาเรือนํ้ามันและทาเรือ

เอนกประสงค รวม ๕ ทา ไดแก ทาเรอืนํา้มนั เพ่ือรองรับเรือขนาด ๓๐,๐๐๐–๖๐,๐๐๐ DWT จาํนวน ๒ ทา และ

รองรับเรือขนาด ๖,๐๐๐ DWT จํานวน ๑ ทา ทาเรือเอนกประสงค ขนาดหนาทายาว ๒๐๐ เมตร เพื่อรองรับสินคา

ตูคอนเทรนเนอร จํานวน ๑ ทา และรองรับสินคาเทกอง จํานวน ๑ ทา

     รูปแบบที่ ๒ เปนการพัฒนาทาเรือรองรับเฉพาะสินคาเหลว โดยมีทาเรือรองรับเรือขนาด 

๓๐,๐๐๐–๖๐,๐๐๐ DWT จํานวน ๒ ทา และขนาด ๖,๐๐๐ DWT จํานวน ๑ ทา

     ปจจบุนันอกจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมดังกลาวขางตนแลว ยงัไมมกีารดําเนนิการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือดังกลาว

   ๔)  โครงการกอสรางระบบทอพลังงาน

     โครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ การสรางระบบทอสงกาซและน้ํามันมายังบริเวณที่จะสรางนิคม

อุตสาหกรรมในอําเภอสิชลและอําเภอทาศาลา ปจจุบันไทยมีระบบทอสงกาซท้ังบนบกและในทะเลท่ีวางทอ

ไปข้ึนฝงที่ระยองและสงขลาอยูแลว รวมระยะทาง ๒,๖๕๐ กิโลเมตร และจะมีการสรางระบบทอกาซเพิ่ม เพื่อนํา

กาซมาขึ้นฝงที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวางทอนํ้ามันจะเชื่อมตอจากทุนลอยกลางทะเลผานใตผิวนํ้า

มายังอําเภอสิชลระยะทาง ๓๗.๕ กิโลเมตร และมายังอําเภอทาศาลาระยะทาง ๔๒.๕ กิโลเมตร และจะสราง

ทอสงกาซและนํ้ามันทางบกเช่ือมไปยังถนนเซาเทิรนซีบอรดสายกระบ่ี-ขนอมอีกดวย

     นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ไดมอบหมายใหสํานักงานโยบายและแผนพลังงาน (สนผ.) 

จัดทําโครงการศึกษาสรางทอสงนํ้ามันจากฝงทะเลอันดามันขามมาฝงอาวไทย (Energy Bridge) เพื่อเปนเสนทาง

ขนสงนํา้มนัใหมในภมูภิาคอาเซยีน ตามแผนยทุธศาสตรพลังงาน ๒๐ ป ของประเทศ โดยไดทาํการศึกษาความเปนไปได

ไว ๓ เสนทาง ไดแก (๑) ทอสงนํ้ามันจากจังหวัดทวายของพมา ผานอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี แลวลงทะเล

อาวไทยไปยังพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ความยาวทอระยะรวม ๕๐๐ กิโลเมตร (๒) ทอสงนํ้ามันจากเขาหลัก 

จังหวัดพังงา สูอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางรวม ๒๕๐ กิโลเมตร (๓) ทอสงนํ้ามันจากปากบารา 

จังหวัดสตูล ถึงจังหวัดสงขลา ระยะรวม ๓๐๐ กิโลเมตร ซึ่งการสรางทอนํ้ามันดังกลาวมีความจําเปนตองสราง
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คลังเก็บนํ้ามันปลายทอท้ัง ๒ ดาน โดยเบื้องตนคาดวาคลังนํ้ามันจะรองรับนํ้ามันได ๘-๑๐ ลานบารเรลตอวัน 

ปจจุบันโครงการอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมในดานตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบการลงทุน

   ๕)  โครงการอุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา

     การพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าก็เปนโครงการสวนหนึ่งท่ีไดถูกระบุไว

ในแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมี

การศึกษาไว จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก ไดแก บริษัท นิปปอนสตีล และบริษัท เจเอฟอี 

สตีล คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน บริษัท บาว  สตีล ประเทศจีน และบริษัท อารซีลอร ประเทศฝร่ังเศส ไดแสดง

ความสนใจตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่จะมาลงทุนโรงถลุงเหล็กขั้นตนในประเทศไทย และกระทรวง

อุตสาหกรรมไดมอบหมายใหสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย ศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่กอต้ัง

อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งบานบางปอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนหนึ่งในพื้นที่มีความเหมาะสม 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าตองใชพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ไร นอกจากน้ี ภาคใตยังมีพื้นที่เหมาะสมอ่ืน 

ไดแก อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเขตติดตอกับพื้นที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ๖)  โครงการกอสรางทาเทียบเรือและศูนยสนับสนุนการสํารวจและผลิตปโตรเลียม

ในอาวไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

     โครงการน้ีเปนการกอสรางศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม

ในอาวไทยของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ซึ่งจะบริหารงานในนามของบริษัท เอ็นเอสที 

ซับพลายเบส จํากัด ตั้งอยูที่ปากน้ําคลองกลาย บานบางสาร ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา กอนหนานี้การศึกษา

ดําเนินการโดยบริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท จํากัด ซึ่งไดออกแบบเปนทาเรือทึบติดกับพื้นที่หาด และมีแนวกันคลื่น

ทึบวางขวางเหนือใต  ทําใหชาวบานคัดคานอยางหนัก ตอมา บริษัท เชฟรอนฯ ไดวาจางบริษัท อีอารเอ็มสยาม 

จํากัด และบริษัท ยูเออี จํากัด ทําการศึกษาใหม โดยระบุพื้นที่ที่อยูบนบกทั้งหมดประมาณ ๓๙๐ ไร แบงเปนพื้นที่

อาคารสํานักงานคลังเก็บวัสดุอุปกรณ ลานกองวัสดุ คลังเก็บเคมีภัณฑใชในการขุดเจาะปโตรเลียม อาคารซอมบํารุง 

พื้นที่จัดเก็บขยะและวัสดุที่ใชแลวชั่วคราว ลานจอดรถ ถังเก็บนํ้าประปา บอกักเก็บนํ้าดิบจํานวน ๑๐๕ ไร ถนนและ

พื้นที่กันชนสองขางทาง ๓๖ ไร และพื้นที่สีเขียวกันชน ๒๔๙ ไร สวนที่อยูในทะเลจะมีรูปรางเปนรูปตัวแอล (L) 

ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนาด ๓๓๐ x ๓๓ เมตร สามารถจอดเรือไดพรอมกัน ๔ ลํา มีสะพานจากทาเทียบเรือ

เชื่อมกับบนฝงยาวออกไปในทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตร เสาสะพานหางกนั ๑๒ เมตร ความสงูจากระดับนํา้ทะเลสงูสดุ 

๕ เมตร นอกจากน้ี ในทะเลยงัมกีารสรางกําแพงกันคลื่น และทํารองนํ้าทางเขาออกทาเทียบเรือและแองกลับเรือลึก 

๘.๕ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

     พื้นที่โครงการตั้งอยู ใกลปากแมนํ้ากลาย เปนพ้ืนท่ีที่อุดมสมบูรณที่ชาวบานท่ัวไปใช

ทํามาหากิน การกอสรางในบริเวณนี้ยอมสงผลกระทบตอชาวบานและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การผลักดัน

ใหเกิดโครงการนี้ก็เปนที่วิจารณถึงความโปรงใส เพราะชาวบานทั่วไปไมทราบขอมูล ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ

ทีม่ลีกัษณะใหสนิจางรางวัลแบงแยกชาวบาน จนชาวบานหวาดกลัวไมกลาแสดงความเห็นคดัคาน แมการจดัเวทีรบัฟง

ความคิดเห็นของประชาชนก็ไปจัดนอกพื้นท่ีตําบล ในขณะที่ บริษัทผูศึกษาคาดวาจะนําเสนอรายงานการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากน้ันคาดวาจะเริ่ม
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ดําเนินการกอสรางประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๕ และแลวเสร็จพรอมดําเนินการประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตพบวา

บริษัทไดเขาไปดําเนินการในพื้นที่กอนหนานั้นนานแลว เชน การเชาที่ดิน การปรับพื้นที่ เปนตน

     เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแหงชาต ิไดจดัการประชุมตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพของบริษทัฯ 

ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบขอบกพรองในรายงานหลายประเด็นสําคัญ ไดแก ขอบเขต

ของพื้นที่ศึกษาท่ีกําหนดไวเพียงแค ๕ กิโลเมตร ซึ่งไมครอบคลุมผูที่ไดรับผลกระทบของโครงการ ทําใหการศึกษา

ผลกระทบมีความคลาดเคล่ือน ทัง้นี ้ในรายงานดังกลาว ระบวุามชีาวประมงท่ีไดรบัผลกระทบเพียง ๙ ลาํ ทัง้ทีใ่นบรเิวณ

พืน้ทีด่งักลาวมชีาวประมงมาใชจบัสตัวนํา้ประกอบอาชีพประมาณ ๒,๐๐๐ ลาํ นอกจากน้ี อาวดังกลาวยงัอดุมสมบรูณ

ดวยภูมินิเวศเฉพาะถ่ิน ประกอบไปดวยดอนปากแมนํ้าจํานวนมากท่ีเปนแหลงอาหารของสัตวนํ้าในทะเล ฯลฯ 

จนกระท่ังเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ บริษัท เชฟรอน ฯ ก็ไดประกาศยุติการดําเนินโครงการกอสรางทาเรือ 

ดวยเหตุผลจากความลาชาเปนเวลา ๕ ป ของโครงการท่ีผานมา ทําใหจะตองใชเงินในการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน

และจะไมทันกาลกับความตองการใชงานของบริษัท

     ปจจุบันรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการไดผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.) เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และไดนํารายงานสงตอใหคณะกรรมการองคการอิสระ

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.) เปนผูใหความเห็นในลําดับตอไป แตเมื่อสิงหาคม ๒๕๕๖ บริษัท เชฟรอน ฯ 

ไดมีหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือขอใหแจงไปยังคณะกรรมการ

องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหยุติกระบวนการในการพิจารณารายงานฉบับดังกลาวในขั้นตอนตอไป 

โดยบริษัทฯ แจงวาอยูในระหวางการดําเนินการเพื่อคืนพื้นที่โครงการฯ ที่เคยไดทําการเชาซ้ือไวในชวงของ

การศึกษาโครงการฯ ใหแกเจาของท่ีดินอีกดวย ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนาของบริษัทฯ ในการยุติโครงการฯ 

อยางแทจริง

   ๗)  การสํารวจ ขุดเจาะ และผลิตปโตรเลียม

     การสํารวจขุดเจาะและผลิตปโตรเลียมในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบริษัทที่ไดรับ

สัมปทานทั้งหมด ๓ บริษัท ไดแก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด บริษัท เพิรลออย (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด

     บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เป นบริษัทผู ผลิตนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติสัญชาติอเมริกันที่มีสัมปทานนํ้ามันอยูทั่วโลก กอนนี้ไมไดลงทุนในไทยจนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่บริษัท 

เชฟรอน ฯ ไดควบรวมบริษัทยูโนแคลซึ่งมีสัมปทานขุดเจาะนํ้ามันอยูในไทยกอนแลว สําหรับบริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด มีผูรวมทุนท้ังหมด ๔ ราย คือ บริษัท มิตซุยออยล เอ็กซโปลเรชั่น จํากัด 

บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด

และบริษัท พลังโสภณ สอง จํากัด

     ปจจุบันบริษัท เชฟรอน ปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด เปนผู ไดรับสัมปทานและ

ผูดําเนินงานขอสัมปทานปโตรเลียมในทะเลอาวไทยในหมายเลข G 6/50 และ G 7/50 ทําใหมีแปลงสัมปทาน

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นกวา ๓๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีแทนเจาะน้ํามันอยูแลว ๑๕๐ แทน โดยปริมาณการผลิต
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ในปจจุบันมาจากพื้นที่ผลิตปโตรเลียม ๒๐ แหง คือ เอราวัณ บรรพต สตูล ปลาทอง กะพง ปลาแดง ฟูนาน โกมินทร 

จักรวาล สุราษฎร ปลาหมึก ตราด ยะลา ไพลิน ไพลินเหนือ ทานตะวัน เบญจมาศ มะลิวัลย จามจุรี และราชพฤกษ 

นอกจากน้ี บริษัท เชฟรอนฯ ยังถือหุนรอยละ ๑๖ ในแหลงอาทิตย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่ผลิตนวมนิทรดวย

     กลุมบริษัท เพิรลออย ในประเทศไทย มีบริษัทในกลุมรวม ๕ บริษัท คือ บริษัท เพิรลออย 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เพิรลออย (อมตะ) จํากัด บริษัท เพิรลออย ออฟซอร จํากัด บริษัท เพิรลออย (อาวไทย) 

จํากัด และบริษัท เพิรลออย บางกอก จํากดั กลุมบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในอาวไทย 

๘ แหง  โดยมีโครงการขุดเจาะสํารวจปโตรเลียมในพ้ืนที่แปลงสัมปทานท่ีมีหลุมเจาะท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับจังหวัด

นครศรีธรรมราช คือ แปลง G 6/48 G 10/48 และ G 11/48 ซึ่งไดรับสัมปทานในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙- ๒๕๕๐ 

กลุมบรษิทัฯ ไดวาจางบรษิทั ออีารเอม็สยาม จาํกดั เปนบรษิทัทีป่รึกษา โดยมกีจิกรรม คอื การสาํรวจพืน้ทองทะเล 

การตดิตัง้แทนเจาะและอุปกรณ การขุดเจาะ และการละหลุม ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีแปลงสํารวจ G 2/48 G 3/48 

และ G 4/48  อีกดวย

     บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูรับสัมปทาน สํารวจปโตรเลียมในแปลง

สัมปทาน หมายเลข G 5/43 และ G 5/50 แปลงสํารวจดังกลาวอยูนอกชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด

สุราษฎรธานี โดยมีพื้นท่ีสํารวจประมาณ ๕,๔๓๕ ตารางกิโลเมตร บริษัทไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท 

โปรเอ็นเทคโนโลยี จํากัด ทําการสํารวจปโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสองมิติ ทั้งนี้ ขอบแปลงของ

การสํารวจดานในตั้งอยูหางจากตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ๑๔ กิโลเมตร หางจากตําบล

ทองเนียน อําเภอขนอม ๓๔.๖ กิโลเมตร หางจากตําบลสิชล อําเภอสิชล ๒๙ กิโลเมตร หางจากตําบลทาขึ้น 

อําเภอทาศาลา ๒๘ กิโลเมตร หางจากตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง ๑๔.๑ กิโลเมตร

     โครงการขุดเจาะนํ้ามันที่กลาวมาขางตนไดเขามาเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและจัดทําการ

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม เพื่อตั้งฐานปฏิบัติการขุดเจาะพื้นที่

   ๘)  โครงการเขื่อนและอางเก็บนํ้า

     โครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดหาน้ําเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด

นครศรีธรรมราชน้ัน ประกอบไปดวย ๓ โครงการ ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าคลองกลาย คลองทาทน และลาไม 

ซึ่งที่ผานมาทั้ง ๓ โครงการ ไดมีการชะลอโครงการออกไป สามารถสรุปแตละโครงการได ดังนี้

     (๑) เขื่อนคลองกลาย

       คลองกลายเปนสายนํ้าที่เกิดจากสันเย็นซึ่งเปนสันปนนํ้าของเทือกเขานครศรีธรรมราช 

กั้นแบงระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลลงอาวไทยท่ีอําเภอทาศาลา ชาวบานไดใช

ประโยชนตลอดลาํนํา้ โครงการกอสรางเขือ่นคลองกลายเปนผลสบืเนือ่งมาจากการพัฒนาแหลงนํา้เพ่ือรองรับโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ชาวบานเร่ิมทราบขาววาทางราชการกําหนดท่ีจะสรางเข่ือน 

ซึ่งขณะน้ันรัฐบาลกําลังเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต ตอมา มีตัวแทนของกรมชลประทาน

ไดขอเขาไปสํารวจพื้นที่ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๔๓ ชาวบานก็เริ่มคัดคานเพราะเห็นวา

การดําเนินโครงการไมโปรงใสและจะกอใหเกิดปญหา โครงการเขื่อนคลองกลายที่เรียกวา“อางเก็บนํ้าคลอง

กลาย”นั้น ประกอบดวยโครงการยอย ๆ หลายโครงการ คือ
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       โครงการอางเก็บนํ้าคลองกลาย อยูที่หมู ๖ บานปากลง ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา 

เปนเข่ือนดินถมแบบแบงโซน ตัวเข่ือนหลัก สูง ๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และเข่ือนชองเขาต่ําสูง ๔๓ เมตร 

ยาว ๕๐ เมตร ระดับกักเก็บนํ้าสูงสูด ๑๖๘.๕๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเล พื้นท่ีอางที่จะถูกนํ้าทวม ๑,๘๗๕ ไร 

ความจุอางสูงสุด ๖๒.๔๐ ลานลูกบาศกเมตร

       ฝายทดนํ้าคลองกลายอยู ที่บานนาเหรง ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา เปนฝาย

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง ๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พ้ืนที่นํ้าทวมหนาฝาย ๓๐๐ ไร เสนทางวางแนวทอเดิม

ไดกําหนดเสนทางเดินฝงใตดินเขตทางสายสระแกว-ชุมโลง และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ทาศาลา-สิชล จนถึง

บอพกันํา้ที่ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล ตอมา มีการปรับเสนทางใหมเปนการวางแนวทอในเขตทางของคลองชลประทาน 

เริ่มจากกิโลเมตรที่ ๔+๕๐๐ และแยกซายไปตามถนนหมายเลข ๔๐๑

       สถานีสูบน้ําคลองกลาย ตั้งอยูที่ปากคลองสงนํ้าที่บริเวณจุดเริ่มตนของแนวทอสงนํ้าดิบ

ความจุ ๔๐ ลูกบาศกเมตร บอพักนํ้า ๕ ไร มีคลองชลประทานเปนคลองคอนกรีต ๑๓ สาย คือ สายใหญ ๑ สาย 

คลองซอย ๗ สาย คลองแยกซอย ๕ สาย

       ฝายยางบานนากุน ตั้งอยูที่ฝงซายของคลองกลาย บานนากุน บานตลิ่งชัน ไปจรด

ทางหลวงสาย ๔๐๑ มีพื้นที่ชลประทาน ๙,๔๔๕ ไร ระดับกักเก็บ ๗ เมตร จากระดับนํ้าทะเล ความยาว ๑๕๐ เมตร 

สถานีสูบนํ้า ๑ แหง มีทอสงนํ้าสายใหญ ๑ สาย สายซอย ๑๙ สาย

       ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการสรางเข่ือนคลองกลาย นอกจากตอสิ่งแวดลอมแลว

ยังกระทบกับชุมชนจํานวนมาก คือ

       ชุมชนในอางเขื่อน หากมีการสรางอางเก็บนํ้าคลองกลายจะทําใหนํ้าทวมพื้นที่

บานปากลง หมูที่ ๖ ตําบลกรุงชิง รวมถึงชุมชนอื่น ๆ ที่จะตองมีการถูกอพยพออกจากพ้ืนที่ ไดแก ชุมชนทาย

อางเกบ็น้ําคลองกลาย เริม่ตัง้แตบานปากลง บานสวนปราง บานหวยพาน บานพติาํ บานนบ บานเขาเหล็ก บานหวัโคก 

บานโรงเหล็ก บานสวนกลาง บานในทอน บานนาเหรง และบานพังหรัน รวมถึงชุมชนหนาฝายทดนํ้าคลองกลาย

เริม่ตัง้แตบานนํา้ตก บานทอนผักกดู บานชมุโลง บานอนิทนิน บานนากุน บานสระแกว บานกลาย และบานศาลา

สามหลงั

       ที่ผานมาชาวบานไดรวมตัวกันคัดคานการสรางเข่ือนมาตลอด จนรัฐบาลไดประกาศ

ยกเลิกการสรางเขื่อนคลองกลาย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑

     (๒) โครงการกอสรางอางทาทน

       รายงานศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่

ชายฝงทะเลภาคใต ๒๕๕๑ ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ระบุวาตองจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือรองรับ

นิคมอุตสาหกรรม โดยระบุการจัดทําอางเก็บนํ้าคลองทาทน บานเผียนบน ตําบลเทพราช อําเภอสิชล และการ

ทดน้ําจากคลองพุมดวงโดยสงทางระบบทอ อางเก็บนํ้าทาทนมีหัวงานเข่ือนฝงขวาอยูในหมูที่ ๑๐ บานเผียนบน 

ตําบลเทพราช และฝงซายอยูในเขตหมูที่ ๑๐ บานวังสราน ตําบลฉลอง พื้นที่กอสรางหัวงานเขื่อน ๓๖๐ ไร 

มีความยาวเข่ือนประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ความสูง ๓๙.๕๐ เมตร พื้นที่อางเก็บนํ้า ๘๕๕ ไร พื้นที่อางเก็บนํ้า

ไปดานเหนือ ๒ กิโลเมตร ประมาณ ๘๑ ไร ตั้งอยูในเขตปาอนุรักษ (C) และยังอยูในเขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (E) 



๘๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

อีก ๗๔๗ ไร นอกจากน้ี ยังระบุใหเพิ่มพื้นที่บอพักนํ้าดิบเปน ๒๐๐ ไร เพื่อรองรับนํ้าจากเข่ือนคลองกลายดวย 

และยังพบการระบุไวในเอกสารแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖ ไววาจะมีการดําเนินการ

โครงการอางเก็บนํ้าคลองทาทน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดวยวงเงินงบประมาณป ๒๕๕๔ จํานวน 

๓๐๐ ลานบาท งบประมาณป ๒๕๕๕ จํานวน ๕๓๘ ลานบาท และงบประมาณป ๒๕๕๖ จํานวน ๕๓๘ ลานบาท 

รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๓๗๖ ลานบาท

       พื้นท่ีโครงการสรางอางเก็บนํ้าทาทนเปนพ้ืนท่ีที่มีความอุดมสมบูรณของปาไม ซึ่งเปน

ปาตนนํา้ทีม่คีวามสาํคญัมาก เพราะมสีายนํา้ ๕-๖ สายมารวมกัน มแีหลงนํา้ มนีํา้ตก ลาํคลอง บรเิวณรมิหวยริมคลอง

ยังเปนพืชพรรณอาหารที่อุดมสมบูรณ เปนแหลงนํ้าของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสามารถเลี้ยงดู

ประชากรไดนับหมื่น บริเวณสองฝงคลองทาทน เปนแหลงเศรษฐกิจท่ีเลี้ยงชีวิตคนหลายครอบครัว และที่สําคัญ

คลองทาทนเปนแหลงตนนํ้าท่ีหลอเล้ียงคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีราบดานลางอีกจํานวนมาก ชาวบานจึงมีขอเสนอใหรัฐ

พัฒนาและสงเสริมทางการเกษตร หรือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ ซึ่งนาจะสอดคลองกับศักยภาพ

ของพื้นที่มากกวาและชาวบานก็จะไดรับผลประโยชนเต็มที่

       ที่ผานมาชาวบานสวนใหญไมเห็นดวยและไดรวมกันเคล่ือนไหว เพราะวาพื้นที่

ดังกลาวน้ันไมเหมาะสมกับการสรางเข่ือนและอางเก็บนํ้า เนื่องจากช้ันดินขางลางเปนหินทราย ถาสรางแลวเขื่อน

จะมีโอกาสพังไดงาย จนกระทั่งมีการระงับและชะลอโครงการกอสรางเขื่อนทาทนไปแลว และชาวบานก็คิดวา

โครงการน้ีลมเลิกไปแลว แตหลังจากน้ันก็มีหนวยงานมาสํารวจเร่ืองท่ีดิน แลวใหชาวบานลงช่ือรับทราบวาเปน

เจาของที่ดิน ดวยความไมรูชาวบานจึงเซ็นชื่อไป และมาทราบในภายหลังวาเปนการยินยอมเรื่องการสรางอางเก็บนํ้า 

แตหลังจากท่ีชาวบานศึกษาเอกสารแลวเห็นขอมูลชัดเจนวาอางเก็บนํ้านี้สรางขึ้นเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีที่จะเกิดข้ึนที่อําเภอทาศาลา และอําเภอสิชลในอนาคต ถึงแมวาเจาหนาที่จากสํานักงานชลประทาน

จะชี้แจงวา สรางขึ้นเพื่อใชในการเกษตรในพื้นที่ตําบลฉลอง โดยจะมีระบบชลประทานเพิ่มเติม ๓,๐๐๐ ไร และเม่ือ

ปทีแ่ลวเจาหนาทีจ่ากสาํนกังานชลประทานเขามาบอกวาเปนการสรางเพือ่ใชในการเกษตรอยางเดยีว ชาวบานกไ็มเช่ือ

และไมเห็นดวย เพราะการทําเกษตรพื้นที่เทพราช ฝนจะท้ิงชวงยาวนานที่สุดก็สองสามเดือน จึงไมขาดน้ําเลย และ

ชาวบานมีความเห็นวารัฐบาลนาจะสรางฝายนํ้าลนขนาดเล็ก ๆ เพื่อเก็บนํ้าจะดีกวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ นายอําเภอ

คนใหมก็ยังพยายามท่ีจะรื้อฟนโครงการข้ึนมาใหมอีก โดยเรียกแกนนําชาวบานไปคุย และมีการพูดถึงเรื่องนี้

ในท่ีประชุม รวมท้ังมีการประสานกับสํานักงานชลประทานท่ี ๕ เพ่ือท่ีจะใหเขามาดําเนินการ ชาวบานกลาววา

กลไกของรัฐไดเขามาไดละเมิดสิทธิของชุมชน เพราะเรื่องโครงการเขื่อนเปนเร่ืองที่ไมเคยใหขอมูลประชาชนเลยวา

จะเอาเขื่อนไปทําอะไร การเวนคืนที่ดิน คาชดเชย เปนอยางไร พูดแตเรื่องเดียววาจะสราง

     (๓) โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าลาไม

       โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าลาไมต้ังอยูหมูที่ ๒ และหมูที่ ๘ ตําบลวังอาง อําเภอ

ชะอวด เปนเขื่อนที่ไมมีภูเขากั้น ตองสรางแนวสันเขื่อนยาว ๖ กิโลเมตร นับวายาวที่สุดในประเทศไทย พื้นที่อาง

เปนที่ราบ ซึ่งเปนพื้นท่ีปลูกยางพาราของชาวบานรอยละ ๘๐ สวนที่เหลือเปนพื้นที่ปลูกไมผล ในขณะท่ีพื้นที่

ตอนลางของเข่ือนเปนนาขาว รวมพื้นที่อางเก็บนํ้าทั้งหมด ๗,๘๕๐ ไร และมีพื้นที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ ๕ หมูบาน 

รวมประมาณ ๘๐๐ หลงัคาเรอืน ไดแก หมู ๒ บานลาไม หมู ๘ บานควนเหนือ หมู ๖ บานควนมิตร ตําบลวังอาง 

รวมถึง หมู ๑ และหมู ๖ ตําบลเขาพระทอง อําเภอชะอวด โดยเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมชลประทานไดเขามาในพื้นที่
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เพื่อเปดเวทีแจงเร่ืองการสรางเข่ือน พรอมท้ังการเวนคืน โดยไมใหขอมูลรายละเอียดของโครงการ แตเนนยํ้าวา

โครงการดังกลาวเปนโครงการพระราชดําริ เมื่อทราบขอมูลจากสํานักงานชลประทานท่ี ๕ ชาวบานจึงเร่ิมติดตาม

ขอมูลขาวสาร และรวมกันคัดคานการเขามาขุดเจาะสํารวจพ้ืนท่ีของผูรับเหมากอสราง โดยมีสมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ครู และเด็กนักเรียน รวมคัดคาน นอกจากนี้ ชาวบานก็ไดมีการทําหนังสือรองเรียน

ถึงราชเลขาธิการและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมถึงไดรวมตัวกันเคลื่อนไหวจนกระทั่งมีการระงับ

โครงการกอสราง ที่ผานมาชาวบานสบายใจแนใจแลววาโครงการนาจะยุติไปแลว แตปจจุบันโครงการไดถูกนํามา

รื้อฟนเพื่อดําเนินการใหม และบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ภาคประชาชนไมรับรูขอมูล

       เปนที่นาสังเกตวาโครงการอางเก็บนํ้าทั้งสามในจังหวัดนครศรีธรรมราชไดถูกชาวบาน

คัดคานจนไมสามารถดําเนินโครงการได แตเนื่องจากโครงการเหลานี้มีความจําเปนตอการดําเนินอุตสาหกรรม 

จึงมักพบวาในแผนงานตาง ๆ ก็ยังระบุใหโครงการเหลานี้เปนสวนประกอบอยูเชนเดิม หากวาการคัดคานของชุมชน

ประชาชนออนแรงลง โครงการท่ีถูกระงับไวเหลานี้ก็จะฟนกลับมา ดังเชนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันนี้ จากการติดตาม

สถานการณของเวทีวิจัยพบวาจังหวัดกําลังพยายามร้ือฟนโครงการเข่ือนทาทนและเข่ือนลาไม โดยมีการพูดถึง

เรื่องน้ีในที่ประชุมกํานันผูใหญบาน และมีนายอําเภอเขาไปพูดคุยกับแกนนําชาวบานโดยใหขอมูลวาทั้ง ๒ เขื่อน 

ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัด

   ๙)  โครงการไฟฟาชีวมวลของโรงงาน เอส พี โอ อะโกร อินดัสตร้ีส จํากัด

     บริษัท เอส พี โอ อะโกร อินดัสตร้ีส จํากัด ตั้งอยูหมูที่ ๔ ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๗ ไร โดยไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครศรีธรรมราช

ใหประกอบกิจการอุตสาหกรรมการสกัดนํ้ามันปาลม เมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงงานจะมีการนํากากของเสียชีวมวล

จากการสกัดนํ้ามันปาลมมาผลิตไฟฟาพลังความรอนรวม และเปดดําเนินการเรียบรอยแลว

     ที่ผานมาชาวบานไมเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ เพราะสถานท่ีที่ตั้งโรงงาน ๒๐๐ 

กวาไร เปนพื้นที่แกมลิงที่รองรับการระบายนํ้าทวมของชุมชน การสรางโรงงานไดไปถมที่ดินขวางกั้นการไหล

ของนํา้ นอกจากน้ี โรงงานยังตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน มีระยะใกลกับบานเรือนชาวบานมากเกินไป การเขามาของบริษัท

ไดรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง โดยปกปดขอมูลขาวสารวา นอกจากจะมีการสรางโรงงานสกัดนํ้ามัน

ปาลมแลว ก็ยังมีการสรางโรงงานไฟฟาชีวมวลดวย ชาวบานจึงไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ซึ่งไดเขามาลงพืน้ที ่แตเปนชวงนํา้ทวมพอด ีตอมา คณะอนกุรรมการดานสทิธชิมุชน ในคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แหงชาติ ไดเชิญโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด รวมท้ังตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ใหมาประชุมชีแ้จง พบวา บรษิทัฯ ไดทาํการขออนุญาตดําเนนิการกจิการโรงงานเฉพาะการสกัดนํา้มนัปาลม แตยงัไมมี

การย่ืนขอใบอนุญาตโรงงานผลิตกระแสไฟฟา ปจจุบันทางโรงงานไดเปดดําเนินการกิจการเรียบรอยแลว โดยใน

สัปดาหแรกที่เริ่มเปดดําเนินการเสียงโรงงานและเครื่องจักรดังมาก เสียงดังไปไกลจากพื้นท่ีโรงงานอําเภอทุงปรังถึง

อําเภอสิชล ซึ่งนายอําเภอสิชลบอกวาไดยินเสียง และชาวบานไดแจงรองเรียนไปยังกํานันตําบลทุงปรังเพื่อใหเขาไป

ตรวจสอบการดําเนินการของโรงงานที่กอใหเกิดเสียงดัง ตอมา ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ ก็มีชาวบานหมูที่ ๒ 

รองเรียนไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางสํานักนายกรัฐมนตรีก็ไดสงหนังสือสอบถามมายังนายอําเภอสิชล 

หลังจากนั้น นายอําเภอสิชลไดสงเรื่องดังกลาวตอไปยังผูใหญบานหมูที่ ๔ ผูใหญบานหมูที่ ๔ จึงนําหนังสือจาก

สํานักนายกรัฐมนตรีไปสอบถามกับผูจัดการโรงงานเร่ืองเสียงดังจากโรงงานท่ีสงผลกระทบตอชุมชน ผูจัดการ



๘๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

โรงงานแจงวาเสียงที่ดังนั้นเกิดขึ้นในชวงทดสอบการเดินเคร่ืองจักรกลของโรงงานกอนเปดการดําเนินการผลิต 

ซึ่งปจจุบันไดมีการเปดดําเนินการโรงงานและทําการผลิตเต็มรูปแบบแลว จากการใหขอมูลของผูใหญบานหมู ๔ 

ในการจัดทําเวทีของโครงการวิจัย พบวาปจจุบันเสียงที่ดังจากโรงงานไดลดนอยลง แตชุมชนก็ยังมีปญหาเร่ืองกลิ่น 

โดยกลิ่นที่เกิดขึ้นน้ันจะพัดพาไปถึงสองตําบล ถึงแมวาโครงการนี้จะมีการดําเนินการที่ไมเกี่ยวของกับโครงการ

พัฒนาภาคใต แตการพัฒนาและดําเนินการของโรงงานท่ีไดเขามาในพ้ืนท่ีชวงระยะเวลาเดียวกับกระแสการพัฒนา

อุตสาหกรรมปโตรเคมีในอําเภอสิชล ทําใหชาวบานสงสัยและไมไววางใจวาการพัฒนาโรงงานจะเปนโครงการ

แรกเริ่มที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาพื้นที่อําเภอสิชลใหเปนอุตสาหกรรมหนักในอนาคต

 ๕.๒.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

   ๑)  สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา

     เชนเดียวกับกรณีศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จะเห็นไดวาชาวบานและชุมชนทองถิ่น

ในจงัหวดันครศรธีรรมราช กไ็มไดมสีทิธใินการกาํหนดอนาคตของตนเองเลย โครงการขนาดใหญตาง ๆ ทีเ่ปนกรณี

รองเรียนของชาวบาน ลวนเปนโครงการที่เกี่ยวของสัมพันธกับโครงการที่จัดทําขึ้นภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเล

ภาคใต ที่ถูกผลักดันมาจากตางประเทศและหนวยงานรัฐระดับชาติ ไมวาจะเปนองคการความรวมมือระหวาง

ประเทศของญ่ีปุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงพลังงาน ใหจังหวัด

นครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางผลิตปโตรเคมีและพลังงานของประเทศและภูมิภาค หลังจากนั้นกระทรวง

อุตสาหกรรมภายใตการนําเสนอของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็ไดศึกษาหา

พื้นที่เหมาะสมเพื่อที่จะรองรับการจัดทํานิคมอุตสาหกรรม กําหนดออกมาเปนพื้นที่อําเภอทาศาลาและอําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาปโตรเคมีในระยะท่ี ๓ ของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ที่จะขยายพื้นที่อุตสาหกรรมปโตรเคมีสูภาคใตโดยใชจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนศูนยกลาง นอกจากนั้น กระทรวง

พลังงานก็ยังไดมอบหมายให บริษัท ปทต. (มหาชน) จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการจัดจาง บริษัท Phoenix 

Petroleum ดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใชผลิตผลในพ้ืนที่เสริมสรางอุตสาหกรรมพลังงาน

และอุตสาหกรรมตอเนื่องครบวงจร ผลการศึกษาไดนําเสนอใหมีการตั้งโรงกลั่นนํ้ามันและโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ตอเน่ืองไปถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีในจังหวัดนครศรีธรรมราชเชนกัน สรุปไดวาอนาคตของเมือง

นครศรีธรรมราชภายใตอุตสาหกรรมปโตรเคมีลวนถูกกําหนดมาจากหนวยงานภายนอกและเอกชนผูไดรับ

ผลประโยชนโดยตรงจากภายนอกทั้งสิ้น โดยท่ีประชาชนในจังหวัดก็ไมมีสิทธิไมมีเสียงในการบริหารจัดการและ

พัฒนาจังหวัดทองถ่ินของตนเองเลย และเปนการละเมิดสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานง รวมท้ังสิทธิ

ในการพัฒนาของชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน

   ๒)  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

     “ออกทะเลจับปูไดกินปู ลงอวนปลาไดกินปลา เราภูมิใจที่คนทาศาลาสามารถเลี้ยง

ชาวนครศรีธรรมราช และคนไทยไดทั้งประเทศ รวมถึงยังมีการสงออกก้ังเปนอาหารทะเลโดงดังไปท่ัวโลก” 

นายสุพร โต ะเส็น นายกสมาคมประมงพื้นบานอาวทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวยืนยันถึง

ความอุดมสมบูรณของอาวทองคํา อําเภอทาศาลาและอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนที่รูจักกันและ

เรียกขานกันในหมูชาวประมงวา “อาวทองคํา” การรุกคืบเขามาของโครงการตาง ๆ ภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเล



๘๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ภาคใต เปนภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ชาวบานไมเคยเจอมากอน และมีความหวงกังวลเปนอยางมากวาการเปล่ียน

นครศรีธรรมราชใหเปนเมืองอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงาน จะนํามาสูการทําลายแหลงทรัพยากรประมงและ

อาหารในทะเลท่ีเปนฐานในการประกอบอาชีพของชุมชนชาวประมงกวา ๒,๐๐๐ ครัวเรือน รวมท้ังสงผลกระทบ

ตอเนือ่งไปยงัอตุสาหกรรมตอเนือ่งกบัผลติผลประมงจาํนวนมากมาย ทัง้สงออกและแปรรปูอาหารทะเล ชาวประมง

พื้นบานไดประกอบอาชีพประมงสืบตอมารุนตอรุน ทั้งความรูในการคนหาแหลงท่ีอยูของปลาและความรูในการใช

เคร่ืองมือประมงท่ีแตกตางกันไป ทะเลทาศาลาเพียงพอใหชาวประมงจํานวนมากสามารถทํามาหากินกันไดอยาง

เพียงพอ ไมจําเปนตองออกไปทํางานที่อื่น ระบบเศรษฐกิจทางการประมงท่ีนี่มีความอุดมสมบูรณ ขอมูลที่ไดจาก

การทําการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชนของเครือขายประมงพื้นบานสิชล อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบวาจะมีชาวประมงพ้ืนบานจํานวนมากไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ชาวประมง

พื้นบานจาก ๑๑ หมูบาน มีการจางงานในชุมชนกวา ๕,๐๐๐ คน และชาวบานแตละคนน้ันจะไดรายไดจาก

การทําประมงพื้นบานอยางตํ่าวันละ ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท

     การกอสรางโครงการตาง ๆ ทั้งทาเรือนํ้าลึก นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟาถานหิน 

โรงไฟฟากาซธรรมชาติ หรือแมแตโรงไฟฟานิวเคลียร ลวนแตมีทําเลที่ตั้งอยูใกลชายฝงทะเลทั้งนั้น นอกจากนี้

การกอสรางโครงการตองมีการขุดลอกรองนํ้าในทะเล ทําใหสภาพทางภูมิประเทศของทะเลเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง

มีความหนาแนนของการคมนาคมขนสงทางทะเล สงผลตอการทําลายความอุดมสมบูรณของทรัพยากรอาหาร

ในทะเล อันเปนการคุกคามตอสิทธิในมาตรฐานการครองชีพของชาวประมงพื้นบานและชุมชนทองถิ่น

   ๓)  สิทธิชุมชนในการรับรูขอมูลขาวสาร

     กรณีการดําเนินการโครงการกอสรางทาเรือของบริษัท เชฟรอน ฯ ชาวบานไดทําหนังสือ

ถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ

ผูชํานาญการ (คชก.) ที่พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้งหมดเปนจํานวน 

๓ ครั้ง โดยไดมีการระบุชัดเจนในหนังสือวา เพ่ือขอเอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

ของโครงการ พรอมท้ังนําเสนอประเด็นตาง ๆ ที่เปนขอบกพรองของรายงาน เพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณาเพ่ิมเติม ไดแก ความอุดมสมบูรณของอาวทองคํา การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ของชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็น เปนตน แตอยางไรก็ตาม สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็ไมไดนําสงรายงานดังกลาวใหกับชาวบานที่เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง

จากการดําเนินโครงการ แตจัดสงเฉพาะรายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการผูชํานาญการมาใหชาวบาน

เทานั้น อีกท้ังเม่ือชาวบานไดสงหนังสือฉบับที่ ๓ ถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และไดตอบกลับมาวา คณะกรรมการผูชํานาญการไดมีการอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิง่แวดลอม และสขุภาพไปเรียบรอยแลว จะเห็นไดวา ชาวบานไมไดรับการเคารพและปฏิบตัิจากหนวยงานราชการ

ที่เก่ียวของ เมื่อมีการติดตอขอขอมูลเก่ียวกับโครงการตามสิทธิอันพึงมีพึงไดที่กําหนดไวตามมาตรา ๕๖ และ ๕๗ 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

   ๔)  สิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

     ประเด็นสาํคญัหนึง่ของการคัดคานโครงการของชาวบานก็คอื โครงการตาง ๆ ทัง้ทาเรือนํา้ลกึ 

โรงไฟฟาถานหินจะทําลายอาวทองคํา ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของ



๘๘ รายงานการศึกษาวิจัย
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ประเทศไทย สงผลตอสิทธิของชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐

 ๕.๒.๔ ขอเสนอของคนนครศรีธรรมราช สิทธิชุมชนในการกําหนดอนาคตตนเองและเขตพื้นที่

คุมครองแหลงผลิตอาหาร

   ผลจากการจัดเวทีประชุมระดับจังหวัดของโครงการวิจัย เพ่ือนําเสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่คุ มครองสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมองคการบริหาร

สวนตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปขอเสนอของชาวบานได ดังนี้

   ๑)  ประชาชนตองมีสิทธิและมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง สิทธิก็คือ อํานาจ

ทีม่คีวามชอบธรรม อยูบนฐานของศีลธรรม จารตีประเพณี สทิธขิึน้อยูกบัวาเราอยูในฐานะใด สทิธขิองคนกลุมตาง ๆ 

สิทธิของชุมชนเปนสิทธิของชาวบาน กลุมคน ชุมชน สิทธิในสังคมเปนทรัพยสินสวนตัว สิทธิปจเจกเพื่อรองรับ

การพัฒนาแบบทุนนิยม เพื่อสนองการอุปโภคบริโภคและการตลาด ตองนําทรัพยากรสวนรวมไปสนองสวนบุคคล 

ขบวนการแผนชุมชน เปนสิทธิชุมชนข้ันสูง ดังนั้น ชาวนครศรีธรรมราชตองการท่ีจะจัดทําแผนของชุมชน จังหวัด 

และกําหนดอนาคตของตนเองตามฐานทรัพยากร จารีต ประเพณี และวิถีชีวิตของตนเอง รวมถึงการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของตน อันจะชวยลดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนลงได 

นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญเองก็ไดระบุไววาประชาชนในพ้ืนท่ีมีสิทธิที่จะแสดงความเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในการดาํเนนิโครงการใด ๆ ในพืน้ท่ีทีอ่าจกอใหเกดิผลกระทบตอชมุชน ดงัน้ัน การกาํหนดนโยบายของรฐัตอทศิทาง

การพัฒนาใด ๆ ก็ตาม ควรเริ่มตนจากการนําขอเสนอของทองถิ่นขึ้นมาพิจารณากอน

   ๒)  เขตคุ มครองพ้ืนที่ผลิตอาหารชายฝ งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้จังหวัด

นครศรีธรรมราชต้ังอยูในมงคล ๓๘ ประการ โดยหน่ึงในมงคล ๓๘ คือ การอยูในพ้ืนที่อันเหมาะสมเปนมงคล

อยางยิ่ง คนโบราณเลือกสถานที่ตั้งพระธาตุ (การเลือกท่ีตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช) เพราะมีทําเลดีที่สุด 

ยอดพระธาตุตรงกับยอดเขาหลวง มีลมแปดทิศ ยืนยันมาตั้งแตป พ.ศ. ๘๐๐ เรื่องการตั้งพระธาตุ การอยูใน

ภูมิประเทศอยางดี มีแนวภูเขาและคลองกวา ๑๐ คลอง ไหลลงสูปากแมนํ้าสูทะเล ทําใหมีการหมุนเวียนแรธาตุ

สารอาหารจากที่สูงจากพื้นดินบนบกลงสู ทะเล เกิดเปนดอนตาง ๆ ที่เปนแหลงอาหารของสัตวนํ้า ทําใหมี

ความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้า

     จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลอาวไทย ประมาณ ๒๒๕ กิโลเมตร แตพื้นที่

เหลาน้ีไมไดอยู ในเขตประกาศพ้ืนที่คุ มครองสัตวนํ้าชวงฤดูวางไขระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคมของ

กรมประมง ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรการในการหามใชเคร่ืองมือทําการประมงบางชนิดในชวงดังกลาว ที่ผานมา 

ชาวประมงอําเภอทาศาลาไดมีการแจงความจํานงไปยังกรมประมง ขอใหประกาศพ้ืนที่คุ มครองสัตวนํ้า

ชวงฤดูวางไขใหครอบคลุมถึงอาวทาศาลาดวย อีกทั้งขณะนี้ชาวบานก็ไดรวมตัวกันเพ่ือผลักดันใหเกิดการประกาศ

ใหอาวทองคําเปนพื้นที่ “คุมครองแหลงผลิตอาหาร” โดยรวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมในการใชกลไกการประกาศพ้ืนที่คุ มครองส่ิงแวดลอม ตามพระราชบัญญัติส งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากน้ี ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็กําลังรวมกัน
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ผลักดันที่จะใหมีการใชสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖๖ และ

มาตรา ๒๙๐ จัดทําธรรมนูญชุมชนและประกาศพื้นที่คุมครองแหลงอาหารของชุมชนเชนกัน โดยการใชกลไก

ของการออกขอบัญญัติทองถิ่น การสรางธรรมนูญชุมชนปกปองพื้นที่ผลิตอาหาร และกติกาชุมชนเร่ืองเขต

อนุบาลสัตวนํ้าชายฝง มาชวยในการคุมครองพื้นที่แหลงอาหาร ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช เปนองคการบริหารสวนตําบลแรกของประเทศไทยที่ไดประกาศขอบัญญัติทองถ่ินทางทะเล 

ภายใตสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เรื่อง “การอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน ป ๒๕๕๒” ปจจุบันไดมีการเชื่อมโยงกันอยางเขมแข็งเปนกลุมของคนรักบานเกิด 

ที่อยูระหวางการจัดทําธรรมนูญชุมชนและกติกาตาง ๆ ดังกลาวขางตน

   ๓)  เมืองที่พึ่ งตนเองและยั่ งยืนบนฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายประเภท  จั งหวัด

นครศรีธรรมราช มีจํานวนประชากร ๑.๗๑ ลานคน รวมพื้นที่ ๔.๒๑ ลานไร ซึ่งรอยละ ๔๙ เปนพื้นที่การเกษตร 

เศรษฐกิจของจังหวัดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ ๖ ประเภท ประกอบไปดวย เกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร 

การขนสงและการขายปลีก การบริหารราชการ และอ่ืน ๆ เชนเดียวกับฐานเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในอดีต 

แตแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ผานมาทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดระยองปจจุบันเหลือต้ังอยูบนฐานของ

เศรษฐกจิประเภทเดียว คือ อุตสาหกรรม ซึ่งในการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจประเภทเดียวจะมีความเสี่ยงมากกวา

และยั่งยืนนอยกวาการพัฒนาดวยฐานเศรษฐกิจหลายประเภท ดังนั้น หลักการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช

ตองยั่งยืนและเปนธรรม เหมือนการสานเสื่อ ตองมาถักทอคลองกันพอดี เปนศิลปะถักทอกันอยางลงตัว ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีความรู คุณธรรม มีเหตุผล สมานฉันท

   ๔)  การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพึ่งตนเองของเมือง ศักยภาพของจังหวัด

นครศรีธรรมราชในดานพลังงานหมุนเวียนมีอยูหลายประเภท เชน พลังงานลม พลังงานจากชีวมวลที่มีขนาดเล็ก 

๐.๕-๑ เมกะวัตต ฯลฯ ซึ่งควรไดรับการพัฒนาเปนพลังงานของเมือง ไมใชมาสรางโรงไฟฟาถานหินในพ้ืนที่

จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปปอนใหกับภาคอุตสาหกรรม

๕.๓  กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดสงขลา

 ๕.๓.๑ สงขลา เมืองอุตสาหกรรมหนักชายแดนและสะพานเศรษฐกิจพลังงานฝงอาวไทย

   สงขลาไดเริ่มถูกกําหนดใหเปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมชายแดนนับต้ังแตเร่ิมมีการพัฒนา

พื้นที่สามเหล่ียมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน

และพัฒนาเศรษฐกิจตอเน่ืองภายใตโครงการสะพานเศรษฐกิจ สงขลา-ปนัง-เมดาน ซึ่งเปนผลมาจากการศึกษา

ขององคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) โดยที่ไดมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมโยง

ระหวางกันทั้งโครงขายถนน ทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทอกาซ ทอน้ํามัน พลังงานไฟฟา การพัฒนา

อุตสาหกรรม ดานศุลกากร รวมถึงการพัฒนาดานการคาและการตลาดเสรี (Open Market Operation) และ

หากผนวกรวมโครงการสะพานเศรษฐกิจ ปากบารา-สงขลา ที่ทําการเสนอภายใตการศึกษาขององคการความ

รวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่นเชนกัน จงัหวดัสงขลากก็ลายเปนศูนยกลางในภาคใตของประเทศไทยทีจ่ะเชือ่มตอ

การขนสงพลงังานจากฝงตะวนัตกจากทาเรอืปากบารา อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล มาสูฝงทะเลตะวนัออกชายฝงอาวไทย 

อําเภอจะนะ สงขลา และภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย
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   ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ การปโตรเลียมแหงประเทศไทยในขณะนั้น ไดลงนามสัญญากับ บริษัท 

เปโตรนาส เพื่อรวมกันศึกษาความเปนไปไดในการรวมทุนโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย 

และในปเดียวกันนั้น “แผนแมบทเพ่ือการพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนใต” ภายใตกรอบความรวมมือ IMT-GT 

ของไทยก็แลวเสร็จออกมา จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลของทั้ง ๒ ประเทศ  ไดเห็นชอบการซื้อขายกาซ

จากพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย และหลักการรวมทุนโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย–มาเลเซีย

   จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนแมบทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจปนัง-สงขลา 

โดยใชประโยชนจากกาซธรรมชาติของไทย จากการศึกษาโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติก็แลวเสร็จ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานของแผนรวม ๒๐ ป ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๓ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีตอเน่ืองจากกาซธรรมชาติ อันจะมีผล

นําไปสูการขยายเขตการลงทุนดานอุตสาหกรรมขนาดใหญ และเศรษฐกิจเสรีอื่น ๆ ในพื้นที่ ๗ อําเภอของจังหวัด

สงขลา คือ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกลํ่า อําเภอจะนะ อําเภอนาหมอม อําเภอคลองหอยโขง 

และอําเภอสะเดา ตลอดจนมีแผนจะครอบคลุมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานีดวย ภายใต 

แผนมีการพัฒนาโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟา

พลังงานความรอนรวม นิคมอุตสาหกรรมและการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก อุตสาหกรรมที่ใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เซรามิกส กระจก ยิบซั่มบอรด และอุตสาหกรรม

ตอเนือ่งจากยาง โดยไดกาํหนดใหมกีารพฒันาพืน้ทีเ่พ่ือรองรับอตุสาหกรรมท่ีจะเกิดขึน้แสดงไวในรปูภาพที ่๑๖ ดงันี้

   ๑)  นิคมอุตสาหกรรม

     (๑) การขยายเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง) 

ตั้งอยูแลวที่ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ อยูภายใตการดําเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

โดยไดเร่ิมพัฒนาพ้ืนท่ีมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคใตตาม

นโยบายของภาครัฐ เดิมไดกําหนดใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณ ๖๐๐ไร แตเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดขอเปลี่ยนแปลงผังการใชประโยชนที่ดินใหรองรับการขยายอุตสาหกรรมเต็มพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น ๒,๒๖๑ ไร

     (๒) นิคมอุตสาหกรรม ตามแผนไดมีการกําหนดจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ๒ แหง 

ตั้งอยู ระหวางบานไรกับบานทุ งลุงแหงหนึ่ง และอีกแหงอยู ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสะเดา 

ซึ่งเปนพื้นที่ตามแนวทอกาซไทย–มาเลเซีย และทางหลวงหมายเลข ๔ ตลอดแนวถนนกาญจนวณิชย อันเปนพื้นที่

เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก โดยใหมีการตั้งเขตอุตสาหกรรมสงออกในนิคมอุตสาหกรรมดวย 

ขนาดพื้นที่แตละแหง คือ ๑,๒๕๐ ไร และขยายเพิ่มอีก ๖๒๕ ไร หลังป พ.ศ. ๒๕๕๓ ปจจุบันโครงการนี้ยังไมมี

ความคืบหนา

     (๓) พื้นท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ตามแผนก็ไดมีการเสนอใหสํารองพื้นที่ประมาณ 

๒,๐๐๐ ไร ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บริเวณท่ีทอกาซธรรมชาติไทย–มาเลเซียข้ึนฝง เพื่อเตรียมท่ีจะพัฒนา

เปนนคิมอตุสาหกรรมปโตรเคมใีนอนาคต ทัง้น้ี สภาพกรรมสิทธิท์ีด่นิบรเิวณดังกลาว เดิมเปนของ บรษิทั อตุสาหกรรม

ปโตรเคมีคัลไทย (TPI) ขนาด ๒,๔๐๐ ไร และไดมีการจัดทําและผานความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
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รูปภาพท่ี ๑๖  การพัฒนาจังหวัดสงขลา ภายใตแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเศรษฐกิจปนัง-สงขลา โดยใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๔๒)

สิ่งแวดลอมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม TPI จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไปเรียบรอยแลว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ ปจจุบันที่ดินดังกลาวอยูในการครอบครองของบริษัท IRPC 

ซึ่งมี บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ รวมทั้งในการศึกษาความเปนไปได

ของโครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ ก็ไดเลือกบานสวนกง ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ ซึ่งต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงกัน

เปนสถานท่ีกอสราง ในอนาคตหากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีเต็มรูปแบบ จึงมีความเปนไปไดที่จะมี

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณน้ี

   ๒)  โครงการกอสรางทางดวนพิเศษระหวางเมืองหาดใหญ-สะเดา

     ทางดวนพิเศษ (มอเตอรเวย) หาดใหญ–สะเดา เปนโครงการเรงดวนที่เสริมสราง

ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค จากผลการทบทวนกลางทางของแผนท่ีนําทาง (Road Map) สามเหล่ียมเศรษฐกิจ

อินโดนีเซีย-มาเลเซยี-ไทย ป พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๕๔ ทางดวนดังกลาวมีระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร เชื่อมตอกับมาเลเซีย 

โดยเริ่มที่ดานสะเดาที่บานดานนอก ผานบานทับโกบเขาสูอําเภอคลองหอยโขง ผานไปใกลสนามบินหาดใหญ 

แลวตัดผานถนนหาดใหญ-รัตภูมิ สายเกา เชื่อมไปสูนิคมอุตสาหกรรมฉลุง และทางหลวงท่ี ๔๓ มูลคาโครงการ 

๑๐,๐๕๕ ลานบาท ระยะเวลาต้ังแตการออกแบบจนกระท่ังกอสรางแลวเสร็จใชเวลา ๔ ป และเปดใชเสนทาง

อีก ๒๖ ป รวมเปน ๓๐ ป
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     ปจจุบันธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) พรอมที่จะใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับ

โครงการดังกลาวดวยวงเงิน ๓๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ และขณะนี้ กรมทางหลวงอยูในระหวางทบทวนเร่ือง

การศึกษาออกแบบทางดวนเสนน้ี และการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดนําโครงการเสนทางมอเตอรเวย 

หาดใหญ-สะเดา ปรับใสไวในแผนแมบทการทางพิเศษใหมที่มุ งพัฒนาเสนทางเชื่อมตอประเทศในภูมิภาค

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งแผนน้ีจะเริ่มใชในป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๗ การพัฒนาทางดวนเสนนี้ 

นอกจากจะเปนสวนหนึ่งในการเชื่อมเสนทางขนสงชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังเปนการเตรียมที่จะรองรับการพัฒนา

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (ฉลุง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ทับโกบ) ตามแนวเสนทางน้ีในอนาคต

   ๓)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา

     เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดาก็อยูในโครงการเรงดวนเพ่ือเสริมสรางความเช่ือมโยง

ในอนุภูมิภาค ซึ่งเปนผลจากการทบทวนกลางทางของแผนท่ีนําทางสามเหล่ียมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

ป พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๕๔ เชนเดียวกับการสรางทางดวนพิเศษหาดใหญ-สะเดา ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรวมกบัสาํนักงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย จดัทาํโครงการศึกษา

ความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน บริเวณอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย–

บริเวณเมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห ประเทศมาเลเซีย ระยะท่ี ๒ เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยวาจางใหบริษัท 

โซซิโอ–เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส จํากัด เปนบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งผลการศึกษาไดเสนอใหพื้นที่ชายแดนไทยและ

มาเลเซีย บริเวณบานทับโกบ ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา ที่ตั้งอยูใกลแนวทางดวนพิเศษหาดใหญ-สะเดา 

เนื้อที่ ๙๙๐ ไร เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด

     ผลการศึกษาได นําเสนออุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประกอบดวยพื้นที่

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับยางพารา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป อุตสาหกรรมตนนํ้าของ

อุตสาหกรรมยานยนต สถานศึกษา ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน สถานีขนสงสินคา คลังสินคา หรือ Inland 

Container Depot (ICD) ธุรกิจการใหบริการทางการเงิน และอุตสาหกรรมอาหารและบริการอาหารฮาลาล 

สําหรับรูปแบบการจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา จะใชรูปแบบเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

จังหวัดตาก–เมืองเมียวดี ประเทศพมา ซึ่งผู ลงทุนไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน การอนุญาตใหคนตางดาว

ถือครองท่ีดินโดยไดรับยกเวนภาษีตาง ๆ และอาจมีการออกกฎหมายเฉพาะเหมือนกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในตางประเทศ ฯลฯ ที่สําคัญ สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนฝงเมืองบูกิตกายูฮิตัมทางมาเลเซียไดกําหนด

ใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมหลักทางดานยานยนตและชิ้นสวนยานยนต

 ๕.๓.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวดัสงขลา

   จากแนวทางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระหวางประเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาจังหวัดสงขลา

ดังกลาวขางตน จึงไดมีหนวยงานของรัฐเรงพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปนเมืองศูนยกลาง

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและขนสงพลังงานในอนาคต ทั้งโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ โรงไฟฟา ทาเรือนํ้าลึก 

อางเก็บนํ้า ปรากฏเปนกรณีรองเรียนตาง ๆ ของจังหวัดสงขลา ดังนี้
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   ๑)  โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย

     โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เปนโครงการรวมทุนระหวาง

ประเทศ โดยเปนการนํากาซธรรมชาติจากพื้นท่ีทับซอนรวมกันของไทยและมาเลเซีย ประมาณ ๗,๒๕๐ 

ตารางกิโลเมตร ขึ้นมาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติในแปลง เอ ๑๘ และ บี ๑๗ พรอมนี้

ทัง้ ๒ ฝายยังกอตั้งบริษัทรวมทุนทรานสไทย-มาเลเซีย (TTM) เพื่อบริหารจัดการซ้ือขายกาซธรรมชาติผานระบบทอ

ของ TTM ทัง้นี ้การผลติกาซในแหลงพืน้ทีท่บัซอนรวมกนัของประเทศไทยและประเทศมาเลเซยีนัน้ จะแบงการผลติ

ออกเปน ๒ ระยะ คือ

     ระยะที่ ๑ แหลง เอ ๑๘ มีพื้นท่ีประมาณ ๒ ,๙๕๐ ตารางกิโลเมตร โดยจะผลิต

กาซธรรมชาติปริมาณ ๓๙๐ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สงขึ้นบกท่ีโรงแยกกาซไทย-มาเลเชีย ในประเทศไทยแลวสง

ผานทางทอไปที่ฝงมาเลเซียทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแตเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ ชวงแรกจะทําการผลิตกาซธรรมชาติ 

๑๐๐-๒๐๐ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังจากที่โรงแยกกาซธรรมชาติสรางเสร็จในปลายป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จึงจะผลิตกาซธรรมชาติเต็มกําลังการผลิต โดยกาซธรรมชาติสวนใหญจะปอนใหกับโรงไฟฟาและโรงงานผลิตปุย

     ระยะที่ ๒ แบงเปนการผลิตกาซธรรมชาติจากแหลงเดิมที่ เอ ๑๘ ปริมาณการผลิต ๔๐๐ 

ลานลกูบาศกฟตุตอวนั ใหกบับรษัิท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ขึน้ทีฝ่งไทยท้ังหมด โดยจะเร่ิมตน

การผลิตตั้งแตป ๒๕๕๑ และจะแบงเปนผลิตเพื่อปอนใหกับโรงไฟฟาสงขลาของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ปรมิาณ ๑๐๐-๑๕๐ ลานลกูบาศกฟตุตอวนั และสวนทีเ่หลอือกี ๒๕๐-๓๐๐ ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวัน จะถูกสงไปท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตอไป

     สวนโครงการทอสงกาซ ไทย-มาเลเซีย ใชเงินลงทุนในเบื้องตน ๔๓,๐๐๐ ลานบาท

     สวนที่ ๑ คือ การกอสรางทอกาซในทะเลและบนบก โดยมีความยาวทอในทะเล 

๒๗๗ กิโลเมตร ตอจากพื้นที่ทับซอนรวมกันของไทยและมาเลเซียในอาวไทย ขึ้นฝงที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

โดยทอบนบกมีความยาว ๙๘ กิโลเมตร ตอจากจะนะไปที่โรงแยกกาซธรรมชาติบริเวณใกลเคียงกับจุดขึ้นบก 

และตอไปยังประเทศมาเลเซียผาน ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอนาหมอม อําเภอหาดใหญ 

และอําเภอสะเดา การวางทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมดไดแลวเสร็จเมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๔๘

     สวนที่ ๒ โรงแยกกาซธรรมชาติ เริ่มสรางในป พ.ศ. ๒๕๔๖ แลวเสร็จ และเปด

เดินเครื่องจักรในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลคาการลงทุนรวม ๓๙,๐๐๐ กวาลานบาท ตั้งอยูบนพื้นที่ขนาด ๙๕๐ ไร 

ทีบ่านตลิง่ชนั และบานวังงู ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีโรงแยกกาซธรรมชาติ ๒ โรง กําลังการผลิต

โรงละ ๔๒๕ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเปนโรงแยกกาซธรรมชาติขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย

     โครงการท้ังสองไดรับการคัดคานมาโดยตลอด ตั้งแตการเร่ิมข้ันตอนการศึกษาโครงการ

ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ สิง่ทีช่าวบานคัดคาน คอื ไมตองการใหมเีขตอตุสาหกรรมขนาดใหญเกดิขึน้ในพ้ืนที ่รฐับาลไดเบีย่งเบน

ประเด็นวา จะมีเพียงทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติ จะไมมีการกอสรางนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

อยางแนนอน และสิ่งท่ีรัฐบาลไมสามารถเปดเผยกับประชาชน คือ สัญญาระหวางประเทศที่ทําไวกับมาเลเซีย

วามีเง่ือนไขอยางไร ประเทศไทยไดหรือเสียเปรียบอยางไรในสัญญาท่ีรัฐบาลไปทําไว รวมท้ังรัฐบาล และ บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมควรตดัสนิใจดาํเนินการโครงการน้ีโดยพลการ การทําสัญญาซ้ือขายและกอสรางทอกาซ

โดยท่ีประชาชนในพ้ืนที่ไมไดรับรู ไมมีการทําประชาพิจารณ ไมใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ



๙๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สิ่งแวดลอม และไมสนใจผลกระทบความเดือดรอนที่จะเกิดข้ึนกับประชาชน ความพยายามของคนอําเภอจะนะ 

คือการเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมายและรัฐธรรมนูญดวยการศึกษาผลกระทบของโครงการ

ทอสงกาซในทุกดาน ทั้งผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน

     ภายหลังจากโรงแยกกาซธรรมชาติเปดดําเนินการกระท่ังปจจุบัน กอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม รอบพื้นที่โรงแยกกาซธรรมชาติในหลายดาน ตั้งแตปญหามลพิษทางกล่ิน ทั้งนี้

ชาวบานไดรับกลิ่นเหม็นท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและการเผาไหมที่ไมสมบูรณ ซึ่งรบกวนและมีผลกระทบ

ตอสุขภาพชาวบาน อีกทั้งสารประกอบในกลิ่นนั้นอาจมีสารกอมะเร็งปนเปอนอยูดวย ยังมีปญหาเสียงดัง ชาวบาน

เลาใหฟงวา เสียงท่ีเกิดขึ้นมานั้นดังมาก ดังเหมือนเสียงเครื่องบินขึ้น เหมือนกับฟาจะถลมทลาย การเผาไหมที่ปลอง

มองเห็นเปนยอดไฟเล็ก ๆ ตลอดเวลา สวนตอนกลางคืนปลองควันจะเห็นเปลวไฟลุกไหมใหญกวาปกติ จนฟาจะ

เปนสีแดงไปหมด เริ่มปแรกท่ีเดินเครื่องคนแกแถวนั้นยังตายจากการช็อกจากการเดินเครื่องที่วาเสียงดัง แลวไป

รักษาอยูหองผูปวยหนัก (Intensive Care Unit : ICU) สองเดือนก็เสียชีวิต ทั้งนี้ โรงแยกกาซธรรมชาติก็ไมได

รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น ลูกของคนที่เสียชีวิตไดไปหาผูวาราชการจังหวัดแตไมไดรับการดูแลหรือชดใชคาเสียหาย

อะไร นอกจากน้ัน ยงัพบผลกระทบท่ีตอสตัวเลีย้ง ชาวบานทีเ่คยมอีาชพีเล้ียงววัปจจบุนักเ็ล้ียงไมไดแลว เพราะววัแทง

ลกูงาย แทงลูกตาย ลูกวัวคลอดออกใหมมีอวัยวะไมครบ สวนเสียงดังก็มีผลกระทบตอการเลี้ยงไก ทําใหไกที่เลี้ยง

ช็อกตายหมดเลา หลังจากโรงแยกกาซธรรมชาติเปดดําเนินการมา ๕ ป บริษัทก็ยกเลิกการเล้ียงไกรวมกับชาวบาน 

เนื่องจากขาดทุน ผลกระทบดานอื่น ๆ ไดแก อากาศในพ้ืนที่รอนขึ้น บอนํ้าตื้นแหง มีการถมดินปดกั้นทางน้ํา และ

มีการถมดินทับพื้นที่ปาพรุ ตนไมมีอาการหงิกงอ นํ้าฝนไมสะอาด กินไมได รวมทั้งการยึดท่ีดินศาสนบริจาค (วากัฟ) 

ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยท่ีเจาของและทายาทไมยินยอม

   ๒)  โครงการโรงไฟฟาสงขลา (จะนะ)

     โรงไฟฟาสงขลาหรือโรงไฟฟาจะนะ โรงท่ี ๑ มีขนาดกําลังผลิตไฟฟาประมาณ ๗๓๐ 

เมกะวัตต เปนโรงไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง มีเนื้อท่ีประมาณ ๗๕๑ ไร ตั้งอยูระหวางพ้ืนที่หมูที่ ๑ 

บานโคกมวง และบานปาชิง ตําบลปาชิง และหมูที่ ๖ บานควนหัวชาง ตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ การไฟฟา

ฝายผลติแหงประเทศไทยไดมอบหมายให บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจิเนยีริง่ แอนด เมเนจเมนท จํากัด เปนผูทําการ

ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการโรงไฟฟาสงขลา เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ โดยใชเวลา 

๖ เดือน หลังจากนั้นบริษัทฯ ไดดําเนินการและจัดทําเปนรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสงให

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ 

และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชํานาญการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ และผานความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ เพื่อใหกระทรวง

พลังงานนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘

     โรงไฟฟาสงขลา ๑ ไดเร่ิมดําเนินการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาดวยกาซต้ังแตกลางป 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปริมาณรับกาซวันละ ๑๑๐-๑๒๐ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หลังจากนั้นในชวงเดือนมีนาคมถึง

เมษายน ๒๕๕๑ โรงไฟฟาจึงไดดําเนินการเดินเครื่องผลิตไฟฟาเชิงพาณิชยสงเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย ใชกาซธรรมชาติเต็มที่วันละ ๑๕๐ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สําหรับโครงการโรงไฟฟาชุดที่ ๒ 



๙๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

มีกําลังการผลิต ๗๓๐ เมกะวัตต ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสราง โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ

ในหลักการเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และมีกําหนดการจายกระแสไฟฟาเขาระบบในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เมื่อรวมกําลังผลิตของโรงไฟฟาสงขลา ๑ และ ๒ ทําใหพื้นที่อําเภอจะนะเปนพื้นที่ผลิตไฟฟาใหญที่สุดของภาคใต 

มีกําลังการผลิตรวม ๑,๔๖๐ เมกะวัตต

     จากเวทีสนทนากลุมกับชาวบาน สรุปผลกระทบสําคัญจากโรงฟาสงขลา ๑ คือ

     - การถมลําคลองสาธารณะ โดยทําการกอสรางอาคารติดต้ังตะแกรงดักขยะ เพื่อดูดนํ้าจาก

คลองสาธารณะเขาสูระบบหลอเย็นของโรงไฟฟาสงขลา โดยไดดําเนินการปกหมุดไมยาวกวา ๒ เมตร จํานวนมาก

ลงไปในคลอง จากน้ันก็มีการวางกระสอบทรายก้ันและถมดินลูกรังจํานวนมากลงไปในคลองบานปางาม 

เพราะคลองดังกลาวมีความสําคัญกับชาวบาน

     - นํ้าทวม เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนลักษณะภูมิประเทศอยางมากและรุนแรง พื้นที่ตั้ง

โรงไฟฟาเดิมเปนพื้นท่ีที่มีลักษณะเปนแกมลิงในการรองรับนํ้าชวงฤดูนํ้าหลาก และไดมีการถมที่ดินดังกลาว

สงูประมาณ ๘ เมตรจากระดับพืน้ดนิเดมิ ทาํใหตนจากตามธรรมชาติทีช่าวบานประกอบอาชีพลอกใบจากขายหายไป 

และพ้ืนที่นาเดิมที่เคยประกอบอาชีพไดก็เปล่ียนไปเปนพื้นที่นํ้าทวม รวมท้ังทําใหภาวะน้ําทวมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่

ปจจุบนัมีความรุนแรงและระดับน้ําทวมสูงมากขึ้น

     - การดึงนํ้ า ในคลองนาทับไปใช หล อเ ย็นโรงไฟฟ า  ซึ่ งจะส งผลกับวิถีชี วิตของ

ชาวบานที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทําสวน ทํานา ทําการประมง และอาชีพเพาะเลี้ยง คลองนาทับมีความสําคัญ

ที่หลอเลี้ยงประชากรในอําเภอจะนะและพื้นที่จังหวัดสงขลา คลองนาทับตลอดทั้งสาย มีความยาว ๒๖ กิโลเมตร 

ตนนํ้าอยูในตําบลจะโหนง ตําบลตลิ่งชัน ตําบลปาชิง และตําบลคลองเปยะ สวนปลายน้ําอยูในตําบลนาทับ 

นอกจากน้ี จะกระทบกับปาชายเลนที่อุดมสมบูรณที่อยูตลอดแนวคลองนาทับซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า

     - การปลอยนํ้าหลอเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและนํ้าเสียสูคลองนาทับ พี่นองชาวบานตําบลนาทับ 

ตั้งแตตนโรงไฟฟาถึงปลายน้ําไดรับผลกระทบ ปลาในกระชังก็เลี้ยงไมได แลวสัตวนํ้า ปลา และกุงตาง ๆ 

ตามธรรมชาติก็ไดรับผลกระทบ สมัยกอนชาวบานท่ีมีอาชีพหาปลาหากุงในคลอง ลงไปสักชั่วโมงก็ไดแลว ๕-๖ 

กิโลกรัม แตตอนนี้ไปออกท้ังคืนก็ไมไดสักกิโลกรัม

     - ผลผลิตยางพาราลดลง ชาวบานที่มีสวนยางพาราติดกับโรงไฟฟา นํ้ายางจะออก

ไมเหมอืนเดมิและมีปริมาณลดลง เนื่องจากโรงไฟฟาทําใหเกิดอากาศท่ีรอนจัด

     - เด็กกับผูใหญปวยตลอดทั้งป ดวยอาการหอบหืด ไอ เปนหวัด

     - กลิ่นและเสียงกระทบตอสุขภาพ และยังมีผลกระทบไปยังสัตวตาง ๆ เสียงนั้นรบกวน 

ชวงตี ๔ ตี ๕ ที่ชาวบานมีการละหมาด

   ๓)  โครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๑

     ทาเรอืนํา้ลกึสงขลา ๑ ตัง้อยูบริเวณเขาแดงนอก ตาํบลหวัเขา อาํเภอสงิหนคร มเีนือ้ทีบ่นฝง 

๒๕๐ ไร และเนื้อที่ในทะเล ๒๒๕ ไร รวมเปน ๔๗๕ ไร ประกอบดวยทาเทียบเรือ ๘ ทา ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

ทั้งนี้กอนหนาที่จะมีการกอสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลาไมมีการคัดคานจากชาวบาน เนื่องจากยังไมรูวาจะมีผลกระทบ 

แตเมื่อกอสรางทาเรือแลวเสร็จผลกระทบก็เกิดตามมาอยางรวดเร็ว เนื่องจากพ้ืนที่ทาเรือไดไปกีดขวางทางน้ําท่ีไหล

ออกจากทะเลสาบสงขลาสูอาวไทย ทําใหทะเลสาบต้ืนเขิน ปริมาณสัตวนํ้าลดลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ



๙๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ชาวประมงพ้ืนบานเปนวงกวาง จนกระทั่งป ๒๕๔๖ ผลกระทบก็เริ่มหนักขึ้น เมื่อมีการสรางแนวกันคลื่น ระยะทาง 

๔๖๐ เมตร ทําใหทางนํ้าถูกปดโดยสิ้นเชิง สัตวนํ้าไมสามารถเขาออกระหวางอาวไทย และทะเลสาบสงขลาได

ตามธรรมชาติ เกดิปญหาการกัดเซาะชายฝงตามมาในท่ีสดุ กลายเปนปญหาทีย่งัไมสามารถแกไขไดในขณะนี ้ทาํใหเกิด

การรวมกลุมของชาวบานซึ่งอาศัยอยูในชุมชนใกลกับบริเวณทาเรือนํ้าลึก และชาวประมงพื้นบานที่ทํามาหากิน

ประกอบอาชีพอยูรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัด

นครศรีธรรมราช และไดมีการนําเสนอปญหาดังกลาวผานมติของคณะกรรมการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ และสงตอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งไดมีมติที่ประชุม

รับทราบนโยบายการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาของกระทรวงคมนาคม ที่จะไมขยายทาเรือนํ้าลึกสงขลาระยะท่ี ๒

     จากเวทีสนทนากลุมพบวาสถานการณปญหาปจจุบัน สัตวนํ้าตามธรรมชาติที่อาศัยอยูใน

ทะเลสาบลดลงและหายไป เหลือแตสัตวนํ้าท่ีกรมประมงมาปลอยไว รวมท้ังหากเกิดนํ้าทวมที่จังหวัดสงขลา นํ้าจะ

ไหลลงทะเลสาบตอนกลาง ในอดีตนํ้าจะทวมเพียง ๒-๓ วัน แตปจจุบันนํ้าจะทวมขังนาน ๖-๗ วัน เพราะทะเลสาบ

มีสภาพเหมือนปากขวดทําใหนํ้าไหลออกไดชา นอกจากนี้ ยังมีปญหาเร่ืองตะกอนและนํ้าเสีย บริเวณนั้นจะเปน

รองน้ําที่มีเขื่อนกั้นทั้งทางตะวันออกและตะวันตก เรือสัญจรไปมาทําใหเกิดตะกอนเปนตม และเรือยังมีการท้ิง

นํ้าเสียและกากนํ้ามันซึ่งมีสารเคมีตกคาง โดยเรือจะระบายนํ้าทิ้งตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทําใหปลาที่ชาวบานเลี้ยงไวตาย 

นอกจากน้ี ยังมีปญหาท่ีดินชายฝงถลม เพราะกรมเจาทามีการขุดลอกรองนํ้าทุกป ทําใหที่ดินริมฝงของชาวบาน

ถลมลงไป รวมทั้งอุบัติเหตุและฝุนละอองมากขึ้น เนื่องจากตูคอนเทนเนอรจะจอดลนจากทาเรือออกมาถึงพื้นที่

ชุมชนภายนอก นักเรียนจึงตองเดินออมตูคอนเทนเนอรไปโรงเรียน และการวิ่งเขาออกของรถขนสงสินคาก็ทําให

เกิดฝุนละอองมากข้ึน ที่ผานมาชาวบานไดรวมตัวกันยื่นหนังสือรองเรียนไปถึงผูวาราชการจังหวัด และรวมตัวกัน

เพื่อแกไขปญหาทะเลสาบ รวมทั้งจัดตั้งกองทนุในการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อเรียกรองคาเสียหาย

   ๔)  โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงที่ ๒

     โครงการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และส่ิงแวดลอม เพื่อกอสราง

ทาเรือนํา้ลกึชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง ไดคดัเลือกพ้ืนทีเ่หมาะสมสําหรับการจัดทาํโครงการทาเรือนํา้ลกึสงขลา ๒ 

ตั้งอยูในเขตหมูที่ ๗ บานนาเสมียน และหมูที่ ๑๑ บานสวนกง ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พื้นที่

โครงการเปนที่ดินสาธารณประโยชนติดกับชายทะเล ชื่อวา “ปลักจาก” โดยจะขอใชพื้นท่ีประมาณ ๖๗๕ ไร 

ดานที่ติดทะเลยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๙๐๐ เมตร

     ลักษณะโครงการเปนทาเรือนํ้าลึก ประกอบดวย เขื่อนกันคลื่น ๑๕ ตัว ตั้งอยูบริเวณบาน

สวนกงซ่ึงเปนชายหาดท่ียังคงสภาพและความสมบูรณมากท่ีสุดของจังหวัดสงขลา ตณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน 

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมีการจัดประชุมเชิญหนวยงานมาช้ีแจงและชาวบานก็ไดเขารวม

ประชุมดวย ทั้งนี้ กรมเจาทาไดชี้แจงชัดเจนวาตองการท่ีจะสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงที่ ๒ เพราะทาเรือนํ้าลึก

สงขลา ๑ ไมสามารถท่ีจะขยายไดเพิม่ข้ึนแลวตามมติคณะรัฐมนตร ีสวนกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงชีแ้จงวา

ระบบนิเวศและทรัพยากรบริเวณสวนกงไมมีอะไร ซึ่งขัดแยงกับขอมูลของชาวบานที่บอกวามี ปลาโลมา มีเตา มีกุง 

ชาวบานในพื้นที่สวนใหญยังคิดวาโครงการจะไมเกิดขึ้น แตทางองคการบริหารสวนตําบลมีทาทีในการสนับสนุน

โครงการชัดเจน และพยายามปกปดขอมูล ปจจุบันชาวบานในพื้นที่บานสวนกงนั้นอยูระหวางการศึกษาจัดทํา

ขอมูลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลสวนกง



๙๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     สถานภาพปจจุบันของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ กรมเจาทาไดนําสง

รายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือให

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา แตคณะกรรมการไดมีมติไมเห็นชอบตอรายงานเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

เนื่องจากการพิจารณากฎหมายที่บังคับใชอยู ในปจจุบัน พบวาโครงการเขาขายตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรือ่ง กาํหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิตัสิาํหรบัโครงการหรือกจิการทีอ่าจกอให

เกิดผลกระทบตอชุมชนรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ถึงแมวากรมเจาทา

จะไดยื่นรายงานกอนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใชก็ตาม แตจากการหารือกับสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปวาโครงการจําเปนตองดําเนินการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมใหมทั้งฉบับตามขอกําหนดในประกาศดังกลาว โดยกรมเจาทาไดรับงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๖ เพื่อศึกษาทบทวนสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงท่ี ๒ โดยศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

ในกรณีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพชุมชนอยางรุนแรง ใชระยะเวลาประมาณ ๒ ป

   ๕)  โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าบานนาปรัง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โครงการระบายน้ํา

ปลักปลิง และกรณีการแกไขนํ้าทวมอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

     โครงการอางเก็บนํ้านาปรัง เปนโครงการในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรและวางแผน

การใชที่ดิน ตามแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๔) ของคณะกรรมการ

ประสานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (กพบ.) โดยมีกรมชลประทานเปนเจาของ

โครงการ และไดมีการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Pre-Feasibility Report) แลวเสร็จ

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอมา จึงไดจางบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จนแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากพื้นที่ของอางเก็บนํ้าจะสงผลกระทบโดยตรง ทําใหเกิดนํ้าทวม

พื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยของชาวบาน จํานวนกวา ๔๐๐ ครัวเรือน รวมพื้นที่กวา ๕,๐๐๐ ไร ชาวบานบานนาปรัง

จึงไมเห็นดวยและรวมกันคัดคาน จนกระทั่งกรมชลประทานตองชะลอโครงการไปแลวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖

     จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมชลประทานไดมีการรื้อฟนโครงการขึ้นมาใหม โดยวาจาง 

บริษัท ฟรอนเทียร เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท จํากัด ใหทําการสํารวจออกแบบโครงการอางเก็บนํ้าบานนาปรัง

แลวเสร็จตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ ดวยงบประมาณ ๑๕ ลานบาท มีพื้นที่อางเก็บน้ํา ๓๙.๖๐ ตารางกิโลเมตร มูลคา

กอสรางประมาณ ๔๐๐ ลานบาท สนัเขือ่นตัง้อยูที ่หมู ๑ บานนาปรัง ตาํบลคลองกวาง อาํเภอนาทวี และมพีืน้ที่

รับนํ้า ๑๐,๐๐ ไร ผานระบบทอสงนํ้าชลประทานฝายปลักปลิง โครงการกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่อการ

อปุโภคบรโิภค การเพาะปลกู เปนแหลงเพาะพนัธุสตัวนํา้ บรรเทาอทุกภยั และเปนสถานทีพ่กัผอนหยอนใจ แตชาวบาน

ก็ยังรวมตัวกันคัดคานโครงการ เพราะตองสูญเสียที่ดินทํากินและไมคุมกับผลประโยชนทางดานการใชนํ้าเพื่อ

อปุโภคบรโิภคและการเกษตร และเชือ่วาเปนการวางแผนการสรางอางเกบ็น้ําเพือ่รองรับโครงการสะพานเศรษฐกจิใต

สงขลา-สตูล ซึ่งจะมีทาเรือและโครงสรางพื้นฐาน ทั้งนํ้า ไฟ ถนน ทาเรือ และระบบขนสงรถไฟรางคู รองรับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญที่จะตามมา ปจจุบันกรมชลประทานไดชะลอโครงการออกไปอีก



๙๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     ในแผนแมบทลุ มนํ้าเทพา-นาทวี นอกจากจะมีโครงการสร างเข่ือนท่ีบ านนาปรัง 

ในบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาน้ําคางแลว ยังมีโครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา โดยจะมี

การปรับปรุงและขุดคลอง ๗ สาย ขุดคลองผันนํ้าและคลองเชื่อมจํานวน ๔ แหง เปนระยะทางประมาณ ๓๐ 

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หลายตําบลจากอําเภอนาทวีลงมาจนถึงอําเภอจะนะ รวมท้ังจะมีการขุดคลองใหมเพิ่ม

เติมอีก 3 สาย มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันนํ้าทวมอําเภอจะนะและอําเภอนาทวี โดยใหนํ้ามีการระบายไหลลงทะเล

เร็วขึ้น ชาวบานในพื้นท่ีอําเภอจะนะไดรวมกันการคัดคานโครงการ เพราะตั้งขอสังเกตวาโครงการตองการสงนํ้า

จากอางเก็บนํ้านาปรังมาใชในโรงไฟฟาและนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อําเภอจะนะ

     ปจจุบันโครงการระบบระบายนํ้าจากปลักปลิงบางสวนก็สรางแลว บางสวนก็ยังไมไดสราง 

ชาวบานเคยสอบถามเจาหนาที่ โครงการท่ีลงมาในพ้ืนที่ก็ไม ได รับการช้ีแจงขอมูลที่ชัดเจน นอกจากน้ี

เจาหนาที่ของกรมชลประทานไดมาขอใหชาวบานลงชื่อยินยอม และไดบอกชาวบานวาเปนโครงการพระราชดําริ 

ชาวบานบางสวนเลยยินยอม สวนชาวบานบางสวนไมเชื่อและไปสอบถามกับหนวยงานจึงรูวาโครงการดังกลาว

ไมใชโครงการพระราชดําริ รวมทั้งไมมั่นใจวาเปนโครงการจะแกไขปญหานํ้าทวมไดจริงหรือวาจะสรางปญหา 

ทาํใหชาวบานบางสวนไมลงช่ือยนิยอม

     สําหรับการขุดร องเพ่ือขยายคลอง คือ คลองสะกอมท่ีผ านบานหวัน และลาสุด

กรมทางหลวงจะยกระดับสะพานคลองบานหวัน เพราะเม่ือนํ้าทวมใหญเมื่อธันวาคม ๒๕๕๓ นํ้าจากอําเภอนาทวี

และอําเภอจะนะจะไหลลงมามาทวมสะพานบานหวัน รถท่ีผานอําเภอจะนะไปจังหวัดปตตานีตองออมไปทาง

ตําบลตลิ่งชัน ซึ่งกรมทางหลวงจะใชงบประมาณยกระดับสะพานบานหวันและถมถนนใหสูงจากระดับเดิมอีก 

๑.๖๐-๒.๐ เมตร ทําใหตองถมดินเปนระยะเกือบ ๒ กิโลเมตร ซึ่งชาวบานไมคอยเห็นดวยกับการถมดินถนน เพราะ

จะทาํใหถนนกลายเปนสิง่ขวางกัน้ทางนํา้ และทาํใหนํา้กกัขงัทวมพืน้ทีช่าวบาน ชาวบานไดรวมตัวกนัลองเรือ ๖-๗ ลาํ 

เพื่อสํารวจคลองท่ีไดมีการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีตแลว พบวาสองขางคลองที่เปนปาจากและตนไม

ถูกทําลาย

   ๖)  โครงการอุตสาหกรรมเหล็กข้ันตน

      จากการศึกษาความเปนไปไดของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 

๒๕๕๑ พื้นท่ีอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไดถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในสองพื้นที่ทางเลือกของโครงการที่จะจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน ระยะที่ ๑ ของประเทศไทย ซึ่งมีแผนที่จะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดพื้นที่

ประมาณ ๘,๐๐๐ ไร รวมท้ังจัดเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเหล็ก ไดแก โรงไฟฟากําลังผลิต ๓๐๐ เมกะวัตต ทาเรือนํ้าลึก นํ้าจืดปริมาณประมาณ ๔๒ ลาน

ลูกบาศกเมตรตอป สําหรับทางเลือกในพ้ืนที่อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไดมีการเสนอใหมีการติดตั้งสถานีสูบนํ้า

จากทะเลสาบสงขลาสงผานทอยาว ๑๘ กิโลเมตร ไปยังพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดมคีวามพยายามในการผลกัดันโครงการอตุสาหกรรมเหล็กตนน้ํา ทีอ่าํเภอปานาเระ จงัหวดั

ปตตานี ซึง่มพีืน้ท่ีขนาดใหญ ๕,๐๐๐ ไร รองรับปริมาณนํ้าเพียงพอ ตนทุนพัฒนาทาเรือนํ้าลึกอยูในระดับเหมาะสม 

ปจจุบันการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้ายังอยูในระหวางขั้นตอนการกลั่นกรองรายละเอียดจาก

คณะกรรมการอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) กอนนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
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   ๗)  เหมืองแรและโรงไฟฟาถานหินสะบายอย

     นอกจากนี้ พื้นท่ีจังหวัดสงขลายังมีแหล งถ านหินสะบ าย อยซ่ึงมีขนาดใหญเป น

อันดับสองของประเทศรองจากเหมืองแมเมาะ โดยมีปริมาณถานหินสํารอง ปริมาณ ๑๓๔.๗ ลานตัน แองสะบายอย

ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา รวมทั้งบางสวนของอําเภอโคกโพธิ์  จังหวัด

ปตตานี ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูไดรับสัมปทานทําเหมืองแรและวางแผนจะสรางโรงไฟฟา

ถานหินในบริเวณพื้นที่ดังกลาวดวย แตไดรับการคัดคานจากชาวบานและชุมชนในพื้นที่มาโดยตลอด และคร้ังลาสุด

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดพยายามรื้อฟนโครงการขึ้นมาใหมอีกครั้ง โดยไดมีการจาง

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อศึกษาทําความเขาใจผลดี ผลเสีย และรูปแบบ

การพัฒนาแหลงหินลิกไนตสะบายอย แตชาวบานสวนใหญไดแสดงความไมเห็นดวยกับการท่ีจะดําเนินโครงการ

ดังกลาว รวมทั้งยังไมยอมใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาทําการศึกษาและจัดประชุมในพื้นที่
   

 ๕.๓.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

   ๑)  สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา

     โครงการพัฒนาตาง ๆ ในจงัหวดัสงขลา นอกจากจะถูกวางแผนโดยกําหนดมาจากแผนพัฒนา

ชายฝงทะเลภาคใตแลว ยังเปนผลมาจากการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝาย ที่ศึกษาโดยองคการความรวมมือ

ระหวางประเทศของญี่ปุนเชนกัน โดยธนาคารพัฒนาเอเชียที่มีประเทศญี่ปุนเปนผูถือหุนรายใหญ ไดแสดงออกและ

สนับสนุนอยางชัดเจนท่ีจะผลักดันใหเกิดการเช่ือมตอทอพลังงานระหวางประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

เชนเดียวกับกรณีศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเห็นไดวาชาวบานและชุมชน

ทองถิ่นไมไดมีสิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเองเลย โครงการขนาดใหญตาง ๆ ที่เปนกรณีรองเรียนของชาวบาน 

ลวนเปนโครงการที่เกีย่วของสมัพนัธกบัหนวยงานภายนอก ทัง้ในระดับตางประเทศและในประเทศเปนผูกาํหนดทัง้สิน้ 

และเปนการละเมิดสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองของชาวบานอยางเปนรูปธรรมชัดเจน โดยท่ี

ประชาชนในจังหวัดก็ไมมีสิทธิไมมีเสียงในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดทองถิ่นของตนเองเลย รวมทั้ง

การขออนุญาตดําเนินโครงการไมตรงไปตรงมา ชาวบานไมมีสวนรวมในการตัดสินใจการกําหนดทิศทางการพัฒนา

ของชุมชนอยางแทจริง

   ๒)  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

     การดําเนินการโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดสงขลา ทั้งโครงการทอสงกาซและ

โรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย โครงการโรงไฟฟาสงขลา (จะนะ) ๑ โครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ โครงการ

แทนขดุเจาะน้ํามนั ลวนแลวแตสงผลกระทบอยางชัดเจนตอการประกอบอาชีพตาง ๆ ของชาวบาน ทัง้ชาวประมง

พืน้บาน ชาวนา ชาวสวนยางพารา และเกษตรกร เชน การกอสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ ไดสงผลกระทบตออาชีพ

ชาวประมงพ้ืนบาน โดยเฉพาะสัตวนํ้าตามธรรมชาติที่อาศัยอยู ในทะเลสาบสงขลาไดลดลงและหายไป 

รวมทั้งการปลอยน้ําอับเฉาและนํ้ามันรั่วไหลออกมาจากเรือที่สัญจรไปมาในทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ สงผลใหปลาที่

ชาวบานเลีย้งในกระชังตาย มลพิษตาง ๆ ที่เกิดจากโรงไฟฟาจะนะ ไดแก นํ้าหลอเย็นที่ปลอยลงสูคลองนาทับก็มี

ผลกระทบตอชาวบานที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง มลพิษทางอากาศทําใหเกดิบริเวณที่มีอากาศรอนจัด 

ทําใหผลผลิตของยางพาราของชาวบานที่มีสวนใกลกบัโรงไฟฟาลดลง และอาชพีด้ังเดมิทีพ่ึง่พงิทรพัยากรธรรมชาติ 
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ในการเก็บใบจากในพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณคลองนาทับมาขายก็หายไป สวนการเปดปดการเดินเคร่ืองจักรของ

โรงแยกกาซกอใหเกิดเสียงดัง และสงผลกระทบตอการทําฟารมไกในพื้นที่ ทําใหไกที่ชาวบานเลี้ยงมีอัตราการ

ตายเพิ่มขึ้น จนในที่สุดบริษัทตองยกเลิกการนําไกมาใหชาวบานเลี้ยงเพราะขาดทุน

   ๓)  สิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดี

     มลพิษทางอากาศทั้งจากโรงแยกกาซและโรงไฟฟาจะนะ ไดสงผลใหเด็กกับผูใหญปวย

ตลอดทั้งป ดวยอาการ หอบหืด ไอ เปนหวัด และจากการตรวจสารมลพิษทางอากาศของโรงพยาบาลจะนะ พบวา

พื้นที่ดังกลาวมีการปนเปอนของสารประกอบอินทรียระเหยงายที่เปนสารกอมะเร็ง นอกจากนี้ กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น

ก็ยังกอใหเกิดความรําคาญ การระเบิดภูเขาทําใหเกิดมลพิษทางเสียงและบานของชาวบานแตกราว สิ่งเหลานี้

ลวนเปนการละเมิดสิทธิการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีของชุมชนที่อยูรอบบริเวณโครงการ

   ๔)  สิทธิชุมชนในการรับรูขอมูลขาวสาร

     การใหขอมูลของโครงการที่ไมตรงไปตรงมากับชาวบาน โดยเฉพาะวัตถุประสงคของ

โครงการระบบระบายน้ําปลักปลิงที่ระบุไววาเพ่ือปองกันนํ้าทวม แตชาวบานไมมั่นใจวาโครงการจะสรางข้ึน

เพื่อชวยแกไขปญหานํ้าทวม เพื่อชวยระบายนํ้าลงทะเลเร็วขึ้นหรือระบายนํ้าเพื่อการเกษตร หรือจะนําเอานํ้าไปใช

เพื่อโรงไฟฟาและอุตสาหกรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธขอมูลเท็จ เชน จะรับลูกหลานชาวบานเขาทํางาน 

ชาวบานจะไดใชกาซและไฟฟาราคาถูก โครงการจะมีการกอสรางเฉพาะโรงแยกกาซธรรมชาติ ไมมีโรงงานหรือ

อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นในพื้นที่ ฯลฯ รวมท้ังที่ผ านมาการดําเนินการโครงการทอกาซและโรงแยกกาซ 

ไทย-มาเลเซีย หนวยงานรัฐก็บอกชาวบานวาจะไมมีโครงการอื่น ๆ อีกแลว แตหลังจากนั้นก็มีการสรางโรงไฟฟา

ในพื้นที่อําเภอจะนะ อีก ๒ โรง คือ โรงไฟฟาสงขลา ๑ และสงขลา ๒ รวมถึงปจจุบันกรมเจาทาก็กําลังเรงดําเนินการ

โครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๒ ที่บานสวนกงเชนกัน อันจะเห็นไดวาการลงมาดําเนินการของโครงการตาง ๆ  จะเปน

เฉพาะโครงการของหนวยงานท่ีแยกสวนกันชัดเจน ทั้ง ๆ ที่โครงการเหลานี้ลวนมีความสัมพันธและมาจาก

แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตทั้งสิ้น จึงเปนการพยายามท่ีจะบอกขอมูลเฉพาะบางสวน อันขัดตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๕๗ ที่ใหสิทธิของบุคคลที่จะไดขอมูลและ

เหตุผลของหนวยงานรัฐในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชีวิต 

และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งรัฐตองจัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางแผนพัฒนาอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ

 ๕.๓.๔ ขอเสนอของคนสงขลา บทเรียนจากการพัฒนาโครงการพัฒนาภาคใต

   กรณีศึกษาของจังหวัดสงขลาจะมีความแตกตางกับกรณีอื่น ๆ เนื่องจากจังหวัดสงขลา ไดมี

การเปดดําเนินการโครงการไปแลว ทั้งโรงแยกกาซธรรมชาติ โรงไฟฟา ทาเรือนํ้าลึกและแทนขุดเจาะปโตรเลียม 

ซึ่งการดําเนินโครงการที่ผ านมาไดสงผลกระทบตอความสามัคคีและการรวมตัวของคนในชุมชน รวมทั้ง

สงผลกระทบทั้งดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพตอประชาชนในพื้นท่ี ทําใหการรวมตัวกันของชาวบานท่ีจะผลักดัน

เรือ่งตาง ๆ คอนขางยาก และกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการแผนพัฒนาภาคใตในจังหวัดสงขลาก็ไมไดมีการ

เชื่อมรอยขบวนและรวมกันสู มีเพียงกลุมประมงที่ยังเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นอยู ทําใหการเคล่ือนไปขางหนา

ยังนอย และเปนการเคลื่อนไหวเฉพาะประเด็นพื้นที่ และยังไมสามารถหาประเด็นรวมกันวาทั้งพื้นที่จังหวัดสงขลา



๑๐๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

จะรวมกันในประเด็นแบบไหน แตอยางไรก็ตาม ในที่ประชุมระดับจังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมโรงแรม วี.เอล. อําเภอหาดใหญ ไดมีขอเสนอดังตอไปนี้

   ๑)  ศึกษาผลกระทบของโครงการที่ได สร างเสร็จและเปดดําเนินการแลว ที่ผ านมา

ยังไมมีการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว จึงควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น

ใหครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแตเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สุขภาพ ของโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 

โรงไฟฟาสงขลา ทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ อยางเปนระบบ เพื่อที่จะไดนําไปเผยแพรออกสูสาธารณะ รวมท้ัง

ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

   ๒)  การศึกษาเรื่องกลุ มผลประโยชนในแผนพัฒนาภาคใต แผนพัฒนาภาคใตไม ใช 

เรื่องบังเอิญ แตเปนการจงใจออกแบบเพื่อใหไดประโยชนแกคนบางสวน และทําใหคนอื่น เชน ชาวประมงอาจจะ

เสียหายถึงหมดอาชีพไปเลย การกําหนดแบบนี้มีกลไกในการทํางาน และกลไกในการแบงปนผลประโยชน

ตั้งแตสวนกลางกรุงเทพลงมาถึงสงขลา จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหเห็นถึงกลุมผลประโยชนทั้งหมดที่เกี่ยวของ

กับการผลักดันแผนและโครงการตาง ๆ ภายใตแผนพัฒนาภาคใต

   ๓)  จัดทําประเด็นรวม เรื่องอาหาร  ที่ดิน ประมง และหยุดอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเร่ืองพื้นที่

แหลงผลิตอาหารท่ีอาวจะนะ หาดสวนกง ใหเปนแหลงผลิตอาหารใหกับชาวสงขลา และรวมตัวกันเปนเครือขาย

รักษสงขลา เพื่อนําปญหาทั้งหมดไปนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัด

   ๔)  การมีสวนรวมในการจัดทําและกําหนดทิศทางการพัฒนาและแผนพัฒนาของชุมชน

ตนเองจังหวัดสงขลา ชาวบานไมตองการใหสงขลาพัฒนาเปนเมืองอุตสาหกรรมหนักเหมือนมาบตาพุด 

จึงตองการท่ีจะมีสวนรวมในการทําและกําหนดทิศทางแผนของจังหวัดใหเปนแหลงผลิตอาหารของประเทศ

และโลก เปนเมืองการศึกษาและวัฒนธรรม เมืองท่ีมีผังเมืองชัดเจน รวมท้ังจังหวัดหรือรัฐตองสนับสนุน

ทุนวิจัยใหชุมชน ปจจุบันการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ทั้งระยะ ๔ ป ๑๐ ป และ ๒๐ ป ไดมีการดําเนินการ

ไปเกือบเสร็จสิ้นแล ว โดยที่ประชาชนไม มีส วนร วมเลย ซึ่งน าจะมีผลกระทบตอชาวบ าน ในกรณีนี้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ควรจะเปนตัวแทนชาวบานในการฟองรองใหหยุดแผนพัฒนาไวกอน 

และควรสรางกลไกใหชาวบานที่ไดรับผลกระทบมารวมกันในการติดตามท้ังในระดับจังหวัดและระดับชาติ

๕.๔  กรณีศึกษาจากกรณีรองเรียนจังหวัดสตูล

 ๕.๔.๑ สตูล ประตูเมืองอุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจพลังงาน

   จังหวัดสตูลเดิมไมไดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายของการพัฒนาท่ีถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาชายฝงทะเล

ภาคใต แตภายหลังจากที่มีเหตุการณสึนามิใน ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําใหมีการทบทวนเสนทางยุทธศาสตรพลังงาน

ระหวางอันดามันและอาวไทย หลังจากนั้นเปนตนมา แนวสะพานเศรษฐกิจหรือแลนดบริดจ สตูล–สงขลา 

จึงไดรับการผลักดันเปนเสนทางยุทธศาสตรพลังงานใหม โดยโครงการประกอบดวยทาเรือนํ้าลึกสองฝงทะเล 

รวมถึงระบบขนสงและโครงขายคมนาคมท่ีจะเช่ือมตอระหวางกัน ในรายงานโครงการสํารวจออกแบบเพื่อ

การกอสรางทาเรือปากบารา โดย บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท จํากัด รวมกับ บริษัท ทีม คอนซัลต้ิงเอนจิเนียริ่ง 

จํากัด และ บริษัท แปซิฟค คอนซัลแตนท จํากัด ภายใตการจัดจางของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 

(กรมเจาทา ในปจจุบัน) รายงานไดจัดทําแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา



๑๐๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล โดยท่ีรัฐบาลจะตองสรางระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางทาเรือนํ้าลึก

ปากบารากับทาเรือสงขลา ดังนี้

   ๑)  การขนสงดานถนน โดยพัฒนาโครงขายถนน ทั้งโครงขายถนนรอบทาเรือปากบาราและ

โครงขายถนนท่ีเชื่อมสตูลไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะการขยายและปรับปรุงเสนทางเชื่อมระหวางสามแยกคูหา 

อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เพื่อชวยในการขนสงสินคาระหวางทาเรือ หรือสราง

ถนนสายในจากอําเภอละงู จังหวัดสตูล ไปทาเรือสงขลา ดวยการเจาะอุโมงค

   ๒)  การขนสงทางรถไฟ ซึ่งจะใชเปนวิธีการขนสงหลักในการขนสงสินคาระหวางทาเรือทั้งสอง 

โดยสรางทางรถไฟระบบรางคู เพื่อใหการขนสงท่ีรวดเร็ว ทั้งนี้ ในปจจุบันยังไมมีเสนทางรถไฟเช่ือมตอมาถึงจังหวัด

สตูล ทางรถไฟที่อยูใกลกับทาเรือปากบารา คือ เสนทางรถไฟท่ีไปทางอําเภอหาดใหญ ซึ่งอยูทางดานตะวันออกของ

จังหวัดสตูล โดยมีสถานีอยูที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เปนสถานีที่ใกลที่สุด ระยะทางประมาณ ๑๑๐ 

กิโลเมตร

   ๓)  การวางขนสงทางทอ เพื่อขนสงสินคาเหลว ไดแก นํ้ามัน กาซ และสารเคมี เพื่อลดตนทุน

และความรวดเร็วในการขนสงสินคาเหลว

   ๔)  การสรางสถานีรวบรวมตูสินคาและรวบรวมสินคาเหลว สถานีสินดังกลาวอาจจะใชบริเวณ

สถานีรถไฟหาดใหญ จังหวัดสงขลา และบริเวณหางออกไปอีก ๑๐ กิโลเมตร ทางทิศใตของสถานีรถไฟสงขลา 

ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร และสรางสถานีรวบรวมสินคาในนิคมอุตสาหกรรมสตูล

     สวนยทุธศาสตรในการพัฒนาทาเรือนํา้ลึกปากบารา อาํเภอละงู จงัหวดัสตลู วาจะดําเนนิการ

แบบบูรณาการและมียทุธศาสตรทีเ่ปนรปูธรรม ประกอบดวย ยทุธศาสตรการพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมและการพัฒนา

อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทาเรือนํ้าลึกปากบาราใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อลดตนทุนการผลิตและสงเสริม

การสงออก ประกอบดวย (รูปภาพท่ี ๑๗)

   ๑)  ทาเรือนํ้าลึกปากบารา สําหรับการสงสินคาออกและนําเขา โดยพัฒนาเปนทาเรือ

เอนกประสงค (Multi–purpose Port) ที่มีการขนสงสินคาแบบใสตูสินคา แบบเทกอง และสินคาเหลวทางทอ 

ไดแก นํ้ามัน แกส สารเคมี

   ๒)  การพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมควบคูกับทาเรือนํ้าลึก ซึ่งมีพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับ

พัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร ในบริเวณอําเภอละงู จังหวัดสตูล นิคมอุตสาหกรรมในที่นี้

แบงเปน ๓ เขต คือ 

     - เขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export Processing Zone) ทั้งหมด โดยไมตองผาน

พิธีการศุลกากร ทั้งในกรณีนําวัตถุดิบเขาและเมื่อสงออกสินคาสําเร็จรูป

     - เขตอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงไปขางหนาสูง เชน 

อุตสาหกรรมพลาสติก เปนตน

     - เขตอุตสาหกรรมเบา เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงไปขางหนาและขางหลัง 

ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เชน อาหารทะเลกระปอง เปนตน

   นอกจากน้ี ยังมีเขตอุตสาหกรรมสนับสนุนและตอเน่ืองกับทาเรือ ไดแก อูซอมเรือหรืออูตอเรือ 

อุตสาหกรรมซอมและลางตูขนสินคา เขตนี้อยูติดหรือใกลกบัทาเรือนํ้าลึกปากบารา



๑๐๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รูปภาพท่ี ๑๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจพลังงาน สตูล-สงขลา

   สวนยุทธศาสตรในการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม นับไดวาเปนสิ่งสําคัญของการพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมปากบารา โดยมีการแบงประเภทอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะมีการพัฒนา ดังนี้ อุตสาหกรรมเกษตร 

อุตสาหกรรมเวชกรรมและเภสัชกรรม (สามารถซื้อสารเคมีจากอินเดียและยุโรป) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

โรงไฟฟาเทคโนโลยีสะอาด (ถานหิน) โรงงานผลิตภัณฑพลาสติก รวมถึงสถานีรวบรวมและขนสงสินคาทั่วไปควบคู

กับการขนสงสินคาเหลว ทั้งนํ้ามัน กาซธรรมชาติ สารเคมี รวมถึงปโตรเคมี

   หากพิจารณาจากขอมูลการศึกษาของหนวยงานรัฐดังกลาวขางตน จะเห็นไดชัดวาการพัฒนา

สะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูลนี้ เปนการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมที่ควบคูไปกับการขนสงสินคาพลังงาน

ทางทอ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนท่ี ทั้งปโตรเคมี เหล็กกลา โรงไฟฟา ผลิตภัณฑพลาสติก 

และอื่น ๆ

 ๕.๔.๒ สถานการณการรองเรียนและโครงการพัฒนาภาคใตในจังหวัดสตูล

   ๑)  โครงการทาเรือนํ้าลึกปากบารา

     เนื่องจากความตองการในการขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีลงสูพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต 

อีกทั้งปจจุบันน้ีพื้นท่ีในแผนการพัฒนาชายฝ งทะเลตะวันออก การใหบริการเริ่มหนาแนนและไมเพียงพอ

ที่จะตอบสนองตอความตองการของกลุ มทุนอุตสาหกรรม รัฐบาลจึงมีความตองการและจําเปนตองขยาย

การพัฒนาการสรางทาเรือนํ้าลึกไปพื้นท่ีภาคใตมากขึ้น ผลการศึกษาเปรียบเทียบการสรางทาเรือนํ้าลึก

ในพ้ืนที่ตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการโลจิสติกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทีม่นีายธนิต โสรัตน เปนประธาน

ไดขอสรุปวา ทาเรือปากบาราฝงตะวันตกเปนพื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากเปนทาเรือที่สามารถเช่ือมโยงเสนถนน



๑๐๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

เปน “แลนดบริดจ” กับทาเรือจะนะ จังหวัดสงขลา ทางฝงตะวันออกได โดยระยะทางเช่ือม ๒ ฝง ประมาณ ๑๐๐ 

กวากิโลเมตรเทานั้น และใกลศูนยกลางภาคใต สวนเสนทางรถไฟโดยการศึกษาของ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท 

จํากัด บริษัทที่ปรึกษาที่ศึกษาโครงการทาเรือนํ้าลึกในภาคใต ระบุวา หากรัฐบาลเห็นสมควรใหมีการกอสรางทาเรือ

ปากบารา จะใชงบประมาณในการกอสรางประมาณ ๒๖,๐๐๐ ลานบาท แบงการกอสรางออกเปน ๓ ระยะ ระยะแรก

ใชเงินลงทุน ๑๐,๖๐๐ ลานบาท รองรับตูคอนเทนเนอร ขนาด ๒๐ ฟุต ได ๘.๒๕ แสนตู กําหนดการกอสรางในป 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ สวนระยะท่ี ๒ กําหนดการกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ ใชเงนิลงทุน ๕,๑๐๐ ลานบาท 

รองรับตูคอนเทนเนอรได ๑.๓ ลานตู สวนในขณะที่ระยะที่ ๓ จะกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๗ ใชเงินลงทุน 

๑๐,๓๐๐ ลานบาท รองรับตูคอนเทนเนอรได ๒.๔ ลานตู

     ทาเทียบเรือนํ้าลึกปากบาราและลานกองสินคา เปนพื้นท่ีถมทะเล อยู ใกลแนวนํ้าลึก 

๔.๒ กิโลเมตร โดยแบงการพัฒนาพื้นที่โครงการออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้

     - การพัฒนาระยะท่ี  ๑  พื้น ท่ีท า เ ทียบเรือจะต้ังอยู บนพ้ืนท่ีถมทะเล ซ่ึงมีขนาด 

๔๓๐ x ๑,๐๘๖ เมตร รวมเนื้อท่ีประมาณ ๒๙๒ ไร มีขนาดความยาวหนาทา ๗๕๐ เมตร และเชื่อมตอกับ

พื้นที่บนฝงดวยสะพานคอนกรีต ๔ ชองจราจร และทางรถไฟเปนเสนทางขนสงความยาวประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร 

จากฝงดานนอกของทาเทียบเรือจะมีการสรางเขื่อนหินทิ้งเพื่อกันคล่ืน ยาว ๑,๗๐๐ เมตร และขุดรองนํ้าเดินเรือ

กวาง ๑๘๐ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร ดวยความลึก ๑๔ เมตร พื้นที่ดานหนาเปนทาเทียบเรือสินคาตูคอนเทนเนอร 

ดานขางเปนทาเทียบเรือบริการ และดานหลังเปนลานกองตูสินคาและรางรถไฟ โดยแบงการพัฒนาโครงการ

เปน ๒ สวน คือ (๑) สวนท่ี ๑ ประกอบดวย การกอสรางทาเทียบเรือสินคาคอนเทนเนอร ๒ ทา ความยาวหนาทา 

๗๕๐ เมตร และทาเทียบเรือบริการ ความยาว ๒๑๒ เมตร ลานกองสินคาตู ขนาดกวาง ๒๘๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร 

อาคารตาง ๆ รวม ๒๖ อาคาร ถนนภายในทาเทียบเรือ และลานจอดรถบรรทุกสินคา ระบบสาธารณูปโภค 

สะพาน และถนนเขาสูทาเทียบเรือ การขุดลอกรองนํ้า แองกลับเรือและที่จอดเรือบริเวณหนาทา ทางรถไฟเขา

ทาเทียบเรือ และลานขนสงตูสินคาจากรถไฟ (๒) สําหรับสวนที่ ๒ เปนลานกองเก็บตูสินคาพื้นที่ กวาง ๒๘๐ เมตร 

ยาว ๓๕ เมตร และระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม

     - การพฒันาระยะที ่๒ จะเกดิขึน้หลงัจากทาเรือระยะที ่๑ เปดใชงานไปแลว ๖ ป ตองกอสราง

เพิ่มดวยการถมทะเลสวนปลายดานท่ีอยูใกลชายฝงเพ่ิม ๒๔๐ ไร เปนรูปตัว L เพื่อทําเปนทาเทียบเรือความยาว

หนาทา ๕๐๐ เมตร พรอมลานกองตูสินคาและอาคารประกอบ

     - การพัฒนาระยะท่ี ๓ ทําตอจากการพัฒนาระยะท่ี ๒ โดยกอสรางทาเทียบเรือ

ดานทิศตะวันออกของทาเรือเดิมหลังเปดใชงานแลว ๑๒ ป โดยใหมีความยาวหนาทา ๑,๐๐๐ เมตร และจะมี

การถมทะเลเพ่ิมเติมอีก ๔๕๐ ไร รวมท้ังมีการขยายรองนํ้าและแองกลับลําเรือจาก ๑๘๐ เมตร เปน ๓๐๐ เมตร 

และความลึกรองนํ้าเปน ๑๕ เมตร

     ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการไมไดมีการ

จัดทําทั้งหมด ๓ ระยะ ที่มีการถมทะเลรวมกวา ๙๘๒ ไร แตเปนการจัดทําเฉพาะการพัฒนาโครงการในระยะท่ี ๑ 

ที่มีการถมทะเลเพียงพื้นที่ ๒๙๒ ไร เทานั้น อีกท้ังยังไมมีการประเมินผลกระทบตอกิจกรรมตาง ๆ ที่มีการเชื่อมโยง

กับการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกปากบารา เชน แหลงหินและทรายท่ีจะนํามาใชในการถมทะเล เปนตน



๑๐๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     ปจจุบันโครงการทาเรือนํ้าลึกปากบารา ยังอยูในระหวางการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพใหความเห็นประกอบการพิจารณา และอีกทั้งตองนําเสนอตอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติเพ่ือทําการ

เพิกถอนพื้นที่อุทยานแหงชาติเภตรา จํานวน ๔,๗๓๔ ไร

   ๒)  โครงการนิคมอุตสาหกรรมละงู ๑๕๐,๐๐๐ ไร

     จากการลงสํารวจแนวเขตพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมละงู 

๑๕๐,๐๐๐ ไร พบวาพื้นที่ดังกลาวนาจะตั้งอยูฝงตะวันออกของถนนสายปะเหลียน–สตูล ครอบคลุมอาณาบริเวณ 

๔ อําเภอ คือ อําเภอละงู เกือบเต็มพื้นที่ ยกเวนบานวังสายทอง ตําบลนํ้าผุด ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอมะนัง

บางสวน ตาํบลอไุดเจรญิ อาํเภอควนกาหลงบางสวน และบานสวนเทศ อาํเภอทาแพ ปจจุบนัโครงการนีย้งัอยูในขัน้การเปน

กรอบแนวคิดในรายงานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกปากบารา

   ๓)  โครงการทางรถไฟเช่ือมการขนสงสนิคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอนัดามนั

     สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึง่เปนผูรบัผดิชอบ

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตนทางรถไฟเช่ือมการขนสงสินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและ

ฝงอันดามัน (รถไฟรางคู) ตามนโยบายของรัฐบาลในการท่ีจะพัฒนาทาเรือนํ้าลึกบานปากบารา จังหวัดสตูล และ

พัฒนาศักยภาพทาเรือนํ้าลึกจะนะ ตําบลนาทับ จังหวัดสงขลา และรวมกันทําหนาที่เปนสะพานเศรษฐกิจ สราง

ทางเลือกใหมในการขนสงผานประเทศไทยแทนการเดินเรือผานชองแคบมะละกา โดยสํานักงานนโยบายและแผน

การขนสงและจราจรไดวาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษา อันประกอบดวย บริษัท เอเชีย่น เอน็จเินยีร่ิง คอนซัลแตนส จาํกัด 

บรษิทั เอน็รชิ คอนซนัแตนท จาํกดั บรษิทั พซีบีเีค อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั บรษิทั โชตจินิดา มเูชล คอนซลัแตนท 

จาํกดั และบรษิทั พทีแีอล คอนซัลแทนส จํากัด ใหดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตน ระยะเวลา 

๑๒ เดือน ตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓ และจาง บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด เปน

บริษทัทีป่รึกษาดานสิง่แวดลอม ดานการประชาสัมพนัธ และการมสีวนรวมของประชาชน โดยทีค่ณะทีป่รกึษาไดเสนอ

แนวเสนทางการกอสรางทางรถไฟสาย แนวเสนทางที ่๒ เอ จากทัง้หมดทีม่กีารนาํเสนอ ๔ แนวเสนทาง โดยใหเหตผุลวา

มีความเหมาะสมมากที่สุดทั้งทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมและดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความเหมาะสม

ในหลายปจจัย เชน ลักษณะรูปแบบของแนวเสนทางรถไฟ การกอสราง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ การขนสง 

การเดินรถและระยะเวลา คุณภาพการใหบริการ คากอสราง คาเวนคืนที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ยานชุมชน และเปน

แนวทางเลือกท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

     แนวเสนทางที่ ๒ เอ (รูปภาพที่ ๑๘) นี้ จะตองมีการตัดผานพ้ืนท่ีตําบลตาง ๆ จากทาเรือ

นํ้าลึกปากบาราไปยังทาเรือสงขลาแหงที่ ๒ ไดแก ตําบลปากน้ําและตําบลละงู อําเภอละงู ตําบลแประ 

อําเภอทาแพ ตําบลควนกาหลง และตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตําบลเขาพระ ตําบลทาชะมวง 

และตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ ตําบลฉลุง ตําบลทุงตําเสา ตําบลบานพรุ ตําบลคอหงสและตําบลทุงใหญ 

อําเภอหาดใหญ ตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม ตําบลจะโหนง ตําบลตล่ิงชัน และตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา ทั้งหมดเปนเขตแนวใหมตลอดสายตัดผานทางรถไฟสายหาดใหญ–ปาดังเบซาร บริเวณตําบลบานพรุ 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และตัดผานเสนทางรถไฟสายหาดใหญ–สุไหงโกลก บริเวณตําบลคอหงส 



๑๐๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไปยังทาเทียบเรือนํ้าลึกสงขลาแหงท่ี ๒ รวมระยะทาง ๑๔๒ กิโลเมตร ซึ่งเบื้องตน

ไดนําเสนอรูปแบบการลงทุนระหวางรัฐกับเอกชนหรือบริษัทลูกของการรถไฟแหงประเทศไทย

     แนวเสนทางท่ีเลือกน้ี ประกอบดวย แนวเขตทางกวาง ๔๐ เมตร มีสถานีรับสงผูโดยสาร 

๒ แหง คือ สถานีละงู และสถานีควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยแนวเขตทางบริเวณยานสถานี

จะมีความกวาง ๘๐ เมตร ในเบ้ืองตนกําหนดใหมีศูนยซอมบํารุง (Depot) ๒ แหง คือ ศูนยซอมบํารุงควนกาหลง 

และศูนยซอมบํารุงบานคลองทิง อําเภอจะนะ และสถานีบรรจุและแยกสินคา (Inland Container Depot : ICD) 

๑ แหง บริเวณบานนายสี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะทําการพิจารณาความเหมาะสมในขั้นตอไป 

และไดจัดแบงการพัฒนาระบบรถไฟเพื่อสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล ออกเปน ๔ ระยะ คือ

     - ระยะท่ี ๑ กอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา และระบบรถไฟเพ่ือการสงออกและนําเขา 

โดยพัฒนาเปนระบบรถไฟรางเดี่ยวแบบ Meter Gauge เพ่ือเชื่อมตอกับโครงขายเสนทางรถไฟของการรถไฟ

แหงประเทศไทย บริเวณตําบลบานพรุ อาํเภอหาดใหญ

     - ระยะท่ี ๒ ขยายทางรถไฟจากระยะท่ี ๑ ไปเชื่อมตอกับทาเรือสงขลาแหงที่ ๒

     - ระยะที่ ๓ ขยายขีดความสามารถของระยะที่ ๑ โดยกอสรางเพิ่มเติมเปนรถไฟรางคู 

ระบบ Meter Gauge ตลอดแนว

     - ระยะท่ี ๔ อาจจะมีการกอสรางแบบ Meter Gauge หรือ Standard เปนเสนทางอิสระ 

โดยไมเชื่อมโยงกับโครงขายเสนทางรถไฟเดิมของการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ในการ

เปนสะพานเศรษฐกิจ

รูปภาพที่ ๑๘  โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางทาเรืออันดามันและอาวไทย
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร



๑๐๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

   ๔)  โครงการทอพลังงาน

     ป พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงพลังงานไดศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงการทอสงนํ้ามันดิบและ

สิง่อาํนวยความสะดวกที่เกี่ยวของเชื่อมฝงทะเลอันดามันและอาวไทย อันเปนสวนหนึ่งของสะพานเศรษฐกิจ หรือ 

แลนดบริดจสงขลา–สตูล ผลการศึกษาพบวา แนวเสนทางเช่ือมระหวางสงขลา–สตูล ที่เหมาะสมกับการวาง

ทอสงน้ํามัน จะเริ่มจากทุนขนถายนํ้ามันกลางทะเลฝงอันดามัน หางจากชายฝงอําเภอละงู ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร 

ที่ระดับรองน้ําลึก ๒๕ เมตร ขนถายนํ้ามันจากเรือบรรทุกนํ้ามันขนาด ๓๐๐,๐๐๐ ตัน และจะมีการกอสรางคลังเก็บ

นํ้ามันที่บริเวณบานปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยออกแบบเปนคลังขนาดกลาง ใชพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร 

สวนฝงอาวไทยจะมีการวางทุนขนถายน้ํามันกลางทะเลหางฝงออกไปในระยะพอ ๆ กับดานฝงทะเลอันดามัน 

แตการกอสรางคลังเก็บน้ํามัน ออกแบบใหมีขนาดใหญกวา โดยจะใชพื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร ตรงบริเวณติดกับ

บานวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

     ปจจุบันกระทรวงพลังงานอยูระหวางการศึกษาเพื่อทบทวนแนวทอพลังงาน (Energy 

Bridge) ระหวางฝงอันดามันและอาวไทย

   ๕)  อุโมงคเชื่อมทางหลวงสตูล–เปอรลิส

     เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงมหาดไทยไดมีการนําเสนอโครงการกอสรางถนนสตูล–

เปอรลิส โดยใหกรมทางหลวงไปศึกษารายละเอียดความเหมาะสมเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตอมา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ 

โครงการถนนสตูล–เปอรลิส ไดถูกบรรจุเขาในโครงการความรวมมือเศรษฐกิจ ๓ ฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

ในที่ประชุม IMT–GT ที่อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมทางหลวงจึงไดวาจาง บริษัท 

เทสโก จํากัด เปนผูทําการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงแลวเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๔๐ 

และไดเลือกเสนทางผานตําบลปูยู ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร แตเนื่องจากเสนทางดังกลาวจะผาพื้นท่ี

ปาชายเลนในประเทศไทย สงผลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยจึงเสนอใหมี

การปรับเปล่ียนเสนทางไปพัฒนามาเปนสาย สตูล–วังประจัน–วังเกลียน–เปอรลิส แทน ในขณะท่ีมาเลเซีย

ยังตองการใหสรางถนนในแนวเดิม จึงทําใหไมสามารถตกลงกันได

     จนป พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลไทยไดอนุมัติงบประมาณในการกอสรางทางเล่ียงเมือง 

ถนนหมายเลข ๔๑๔๘ ควนสะตอ–วังประจัน ขนาด ๒ ชองจราจร วงเงินงบประมาณ ๒๔๐ ลานบาท และเมื่อ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสตูลไดนําเสนอโครงการเจาะอุโมงคสตูล–เปอรลิส ตอมุขมนตรีประเทศ

มาเลเซีย โดยเสนอเสนทางการเจาะผานภูเขาสันกาลาคีรีที่เชื่อมระหวางไทย–มาเลเซีย เปนระยะทาง ๔ กิโลเมตร 

ทั้งนี้ หอการคาจังหวัดสตูลไดออกมาสนับสนุนและชวยผลักดันโครงการ

     จนกระทั่งในการประชุมหารือประจําป  ครั้งที่ ๔ ระหว างนายกรัฐมนตรีไทยกับ

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีของท้ัง ๒ ประเทศ ไดแสดงความสนใจตอ

โครงการกอสรางอุโมงคดังกลาว เนื่องจากจะชวยอํานวยความสะดวก สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว

ระหวางไทยกับมาเลเซีย อีกทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี

จึงไดเห็นชอบในหลักการใหศึกษาความเหมาะสมโครงการอุโมงคเชื่อมทางหลวงระหวางจังหวัดสตูล–เปอรลิส 

ประเทศมาเลเซีย งบประมาณ ๓๕ ลานบาท โดยมอบหมายใหจังหวัดสตูลรวมกับกรมทางหลวง และสํานักงาน
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เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาความเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ

สงขลา–สตูล ทั้งนี้ ปจจุบันโครงการอยูในระหวางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยใชงบประมาณของสํานักงาน

จังหวัดสตูล และโครงการจะตองมีการเจาะระเบิดภูเขาสันกาลาคีรีเปนระยะทางประมาณ ๒-๔ กิโลเมตร

   ๖)  โครงการอางเก็บนํ้าคลองชาง อําเภอควนกาหลง

     โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองชางของกรมชลประทาน ตั้งอยู ในบริเวณหมู ที่ ๒ 

บานทุ งนุ ย ตําบลทุ งนุ ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พื้นที่โครงการ ๑,๗๐๐ ไร สามารถกักเก็บนํ้าได 

๓.๖ ลานลูกบาศกเมตร เพื่อเปนแหลงเก็บกักนํ้าใหแกพื้นที่พืชเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภคใหแก

อําเภอเมืองสตูล และอําเภอควนโดน รวมทั้งเปนการแกปญหาบรรเทาอุทกภัยในเขตอําเภอควนกาหลงอีกดวย 

ที่ผานมาโครงการไดรับอนุมัติงบการศึกษาออกแบบไปแลว ๑๘ ลานบาท และอยูในระหวางการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบริษัทที่ปรึกษา และโครงการไดถูกชาวบานรวมกันคัดคาน เพราะจะทําให

ชาวบานสูญเสียพื้นที่ทํากินและตองอพยพโยกยายออกจากชุมชน อีกทั้งชาวบานคาดวานํ้าจากเขื่อนคลองชางนี้

จะสรางขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของจังหวัดสตูล

 ๕.๔.๓ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาจังหวัดสตูล

   ๑)  สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา

     โครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล เปนโครงการทาเรือพวงดวยการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ถูกริเริ่มและผลักดันโดยภาครัฐ ซึ่งปจจุบันหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการและ

พัฒนาโครงการ คือ กรมเจาทา และภายใตโครงการศึกษาความเหมาะสมของสะพานเศรษฐกิจพลังงานสงขลา-

สตูล โดยการศึกษาในคร้ังหลังสุดไดรับทุนสนับสนุนจากประเทศดูไบ ทั้งนี้ แนวคิดเร่ืองสะพานเศรษฐกิจพลังงาน

ไดมีมาตั้งแตการทําการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตขององคการความรวมมือระหวางประเทศของ

ญี่ปุน แตโครงการไดหยุดชะงักไปในชวงที่ประเทศมีสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หลังจากท่ีการกอตั้งกระทรวงพลังงาน

ขึ้นมาใหมในป พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลจึงไดรื้อฟนโครงการข้ึนมาใหม แตเปลี่ยนแนวเสนทางสะพานเศรษฐกิจมาเปน

สตูล-สงขลาแทน โดยท่ีชาวบานและชุมชนไมไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองเลย

   ๒)  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

     พื้นที่ริมชายฝงบานบอเจ็ดลูก ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปนแหลงเศรษฐกิจ

ชุมชนของชาวประมง ๙ หมูบาน กวา ๑,๒๐๐ ครัวเรือน และสรางรายไดจากการจับสัตวนํ้าชายฝ งทะเล

ในอาวปากบารา ในชวงฤดูมรสุมชาวประมงจะไปจับสัตวนํ้าในอาวปากบารา เพราะมีเกาะชวยบังคล่ืนลมแรงให 

พอนอกฤดูมรสมุชาวบานจะมาจบัสตัวนํา้ทีช่ายฝงบานบอเจด็ลกู การจับสัตวนํ้าที่นี่จึงทําไดเพียงปละ ๖ เดือนเทานั้น 

ชาวบานที่มีเรือประมง จะมีรายไดจากการจับสัตวนํ้าเฉลี่ยมากที่สุดประมาณ ๕,๐๐๐–๖,๐๐๐ บาทตอวันตอลํา 

ตํ่าสุดประมาณ ๔๐๐–๕๐๐ บาทตอวันตอลํา โดยยังไมหักคานํ้ามันและคาใชจายอื่น ๆ

     นอกจากน้ี ในพื้นที่ชายฝ งชุมชนบอเจ็ดลูกยังมีหอยตะเภา ซึ่งเปนสัตวนํ้าเศรษฐกิจ

ที่สําคัญ เนื่องจากในชายฝงทะเลอันดามันจะมีแหลงหอยตะเภาอยูเพียง ๒ แหงเทานั้น คือ บานบอเจ็ดลูก จังหวัด

สตูล และบริเวณชายหาดปากเมง จังหวัดตรัง ชาวบานจับหอยโดยใชวิธีการและภูมิปญญาพื้นบาน ทั้งนี้ ในชุมชน

มีชาวประมงกวา ๔๐๐ คน ทีจ่บัหอยตะเภาขาย และจบัไดเพยีง ๖ เดอืนตอป เฉลีย่คนละ ๕–๑๐ กโิลกรมัตอวนั 



๑๐๙รายงานการศึกษาวิจัย
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รวมประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท รวมรายไดทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ บาทตอวัน 

ระยะเวลาการจับ ๑๘๐ วนัตอป หรอื ๖ เดอืน ขายไดรวมประมาณ ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ัน ชาวบานยงัมกีาร

ทาํไซเพ่ือใชในการจับปู หากนิไดตลอดท้ังป มเีรอืประมงไซปู จาํนวน ๒๐๐ ลาํ รายไดเฉล่ียวนัละ ๒๐๐ บาทตอลาํ 

รวมรายไดทั้งหมดตอวันประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งปประมาณ ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท อวนกุงจับไดเพียง 

๔ เดือนตอป มีเรืออวนกุงจํานวน ๓๐๐ ลํา มาจาก ๓ ตําบลในอําเภอละงู จับกุงไดเฉล่ียวันละ ๕๐๐ บาทตอลํา 

รวมรายไดทั้งหมดตอวันประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมรายไดทั้งหมด ๔ เดือน ประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อวนปลาทรายมีเรือประมงจับปลาชนิดนี้ ๒๐๐ ลํา จับไดตลอดท้ังป มีรายไดวันละประมาณ ๕๐๐ บาท 

รวมรายไดทัง้หมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังปประมาณ ๓๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับอวนปู มีเรือประมงใชอวนปู 

๕๐ ลํา จับไดตลอดทั้งป รายไดเฉลี่ยวันละ ๔๐๐ บาทตอลํา รวมวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งปประมาณ 

๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปะนํ้าตื้นเปนเคร่ืองมือดักจับปลาประจําที่ชนิดหน่ึง มีทั้งหมด ๒๐๐ ลูก จับได ๕ เดือนตอป 

รายไดเฉลีย่วันละ ๘๐๐ บาทตอลกู รวมท้ัง ๒๐๐ ลกู รายไดวนัละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท รวม ๕ เดือนรวมรายไดประมาณ 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมรายไดทั้งหมดของชาวประมงที่จับสัตวนํ้าไดในแถบชายฝงบานบอเจ็ดลูกสูงถึงประมาณ 

๑๘๖ ลานบาทตอป นอกจากน้ี ชาวบานบอเจด็ลกูยงัมรีายไดจากกจิกรรมการทองเท่ียวดวย โดยมกีลุมเรือประมงท่ีนาํ

นักทองเท่ียวมาชมวิถีชีวิตชาวบาน เชน ดูการจับปู โดยรวมมือกับรีสอรทตาง ๆ ทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นรวม

ประมาณ ๒ ลานบาทตอป การกอสรางทาเรือปากบาราจะมีการขุดทรายในบริเวณชายฝ งบานบอเจ็ดลูก

ไปถมที่ทําทาเรือนํ้าลึกปากบารา รวมทั้งมีการขุดลอกรองนํ้าลึก ซึ่งยอมสงผลกระทบตอมาตรฐานการดํารงชีพและ

เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นดังกลาวขางตน

 ๕.๔.๔ ขอเสนอของคนสตูล แผนพัฒนาประชาชนบนฐานศักยภาพของจังหวัดสตูล

   สตูลเปนจังหวัดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณหลากหลาย แหลงทองเที่ยว ทั้งทางทะเล 

นิเวศปาเขา และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และมีศักยภาพสูงในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ผลผลิตทางการเกษตร

พืชเศรษฐกิจ ไมผล การประมงของจังหวัดมีความหลากหลายท้ังประมงน้ําลึก ฟารมสัตวนํ้าสามารถสรางรายได

ใหกับจังหวัด และสรางงาน สรางอาชีพไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จังหวัดสตูลมีความหลากหลายดานประเพณี ศาสนา 

วฒันธรรม มภีมูปิญญาท่ีสรางงาน สรางรายไดแกจงัหวดั มคีวามสงบประชาชนอยูรวมกนัอยางสันต ิมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตสูงเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดชายแดนในภาคใต

   สตูลยังเปนจังหวัดติดชายฝ งทะเลอันดามันและติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งพื้นที่

ใกลเคียงมีศักยภาพทางการทองเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงการทองเท่ียวของจังหวัดสูตอนบนของฝงทะเลอันดามัน 

เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวจากจังหวัดตรัง ภูเก็ต กระบ่ี และเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานจากลังกาวี รัฐเคดาห 

มาท่ีจังหวัดสตูลได แนวโนมการทองเท่ียว และนักทองเท่ียวตะวันตก นิยมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเชิงวัฒนธรรม 

และการใหความสําคัญกับการทองเที่ยวสีเขียว นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ใกลเคียงเปนศูนยกลางการคา การลงทุน 

ศูนยการทองเที่ยวสําคัญของภาคใต คือ อําเภอหาดใหญ และเกาะลังกาวี ซึ่งเปนแหลงรองรับผลผลิต และ

การกระจายสินคาของจังหวัด

   จังหวัดสตูลอยูในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต และเปนพ้ืนที่ในโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจสามฝาย ทําใหเอื้อตอการประสานเชื่อมโยงเชิงนโยบายการพัฒนากับภาคสวนที่เกี่ยวของ การรวมกลุม
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ประชาคมอาเซียนทําใหเอื้อตอการนําสงผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตฮาลาลสูตลาด รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่

ฝงทะเลอันดามันไปยังฝงทะเลอาวไทย และมีนโยบายพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวใหเปนรายไดหลกัของประเทศ 

ปจจุบันความตองการทางอาหารของโลกมีสูง วิกฤติทางธรรมชาติทําใหผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดนอยลง

   โครงการไดรวมกับเครือขายและกลุมตาง ๆ ในจังหวัดสตูล จัดสมัชชาเครือขายคนสตูลในหัวขอ 

“แผนพัฒนาประชาชนจังหวัดสตูล การปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล”เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๕ ณ ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อรวมกันกําหนดยุทธศาสตร

และประเด็นการปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล ซึ่งสามารถสรุปขอเสนอตอการปฏิรูปบนฐาน

การพัฒนาศักยภาพจังหวัดได ดังนี้

   ๑)  รัฐตองทบทวนแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตและโครงการขนาดใหญที่กําลังจะเกิดขึ้น

ที่จังหวัดสตูล เชน โครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล โครงการทาเรือนํ้าลึกปากบารา และโครงการอื่น ๆ 

เนื่องจากเปนโครงการที่คาดวาจะทําใหเกิดความสูญเสียทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลง

ท องเท่ียว แหลงอาหาร และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 

และวิถีวัฒนธรรมของภาคใตอยางมหาศาล

   ๒)  รฐัตองสนบัสนนุการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัสตลูบนฐานตนทนุทางสงัคมทรพัยากรธรรมชาติ

และศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เชน การพัฒนาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน การเกษตรแบบสมดุล และการประมงอยางรับผิดชอบ เปนตน

   ๓)  ตองจัดใหมีการสํารวจ และศึกษาพื้นที่คุมครองเฉพาะ เพื่อประกาศใหเปนเขตอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งในระดับภูมินิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่วางไขของปลา พื้นที่สัตว นํ้าหายาก 

แหลงปะการัง แหลงหญาทะเล พื้นที่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากร ซึ่งถือเปนแหลงผลิตอาหารทางทะเล

ที่มีความสําคัญของจังหวัดสตูล เช น พื้นที่ เกาะสาหราย อาวปากบารา อาวขอนคลาน อาวแหลมสน 

อาวตันหยงโป ฯลฯ

   ๔)  สงเสริมใหมีการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชนประมงพ้ืนบาน และสนับสนุนกลุมเหลานัน้

ใหดูแล รักษา และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน การทําธนาคารปูไข ธนาคารกั้ง แหลงเพาะพันธุ

สัตวนํ้า บานปลา และสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพื่อเสริมสรางรายไดใหแกกลุมองคกรชาวประมงพื้นบาน

   ๕)  สนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดตองสงเสริมใหเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เรียนรูรูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนผานกระบวนการลงพื้นที่จริง รวมกิจกรรม และนํารูปแบบการทองเที่ยว

โดยชุมชนมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวภายใตศักยภาพเชิงธรรมชาติที่มีอยู 

และพัฒนาศักยภาพชุมชนสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางตอเนื่อง จริงจัง มิใชชุมชนเปนเพียงแหลง

ถูกทองเที่ยวเชนในปจจุบัน

   ๖)  สงเสริมการเกษตรอยางยั่งยืน โดยมีขอเสนอท่ีสําคัญ คือ ใหทบทวนยุทธศาสตร และ

เพิ่มเติมยุทธศาสตรของจังหวัด โดยเฉพาะยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัด แบงเขตพ้ืนที่ (Zoning) พื้นที่

ดานการเกษตร และกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองท่ีเปนฐานอาหาร ตามบทบัญญัติการปกครองทองถ่ิน กฎหมายตาง ๆ 

และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกําหนดใหมีมาตรการ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
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    มาตรการระยะสั้น ไดแก

    - ประกาศวาระจังหวัดสตูล เปนเมือง “เกษตรสุขภาพและความม่ันคงทางอาหาร” (Healthy 

Green Clean and Food Security City)

    - ออกนโยบายสนับสนุน “เกษตรสุขภาพ” ซึ่งปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค

    - ส งเสริมกิจกรรมเกษตรชุมชน (Community Support Agriculture : CSA) 

ตลาดสีเขียวในระดับชุมชน และจังหวัด

    - จัดตั้งกองทุนสนับสนุน “เกษตรกรรมเพ่ือคลังยาคลังอาหาร” จังหวัดสตูล เพื่อสงเสริม

ใหชุมชน หรือองคกรเกษตรกรตระหนกั และมีสวนรวมในการจัดการดานความมั่นคงทางอาหารและยา

    มาตรการระยะยาว ไดแก

    - ตองมีการจัดสรรสิทธิทํากินและท่ีดินทํากิน เพ่ือใหมีการใชประโยชนในการเกษตร

อยางเปนธรรม

    - สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย และจัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมพืชพื้นบาน และภูมิปญญา

การเกษตรจังหวัดสตูล (ตามภูมินิเวศ เขา-นา-เล)

    - ออกนโยบาย “พฤกษาอาเซียน” อุทยานการเรียนรูที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการที่ดิน

หรือพื้นที่เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมจังหวัดสตูล

    - ออกนโยบายใหมีการแกไขปญหาหน้ีสินของเกษตรกรที่เกิดข้ึนจากภาคเกษตรกรรมอยาง

เปนระบบ และรักษาที่ดินทํากินของเกษตรกรจากการถูกขายทอดตลาด

   ๗)  สงเสริมการศึกษาทางเลือก โดยจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย ซึ่งโรงเรียนตอง

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู จากการสอนหนังสือมาเปนการสอนคน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียน

เปนศนูยกลางอยางแทจรงิ โดยทางจงัหวดัตองสงเสริมการจัดการเรียนรูทีส่อดคลองกบับรบิทสงัคม และส่ิงแวดลอม

ของผูเรียน ผานการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของชุมชน รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูระหวางโรงเรียนภายใน 

จังหวัดสตูล เพื่อเรียนรูอัตลักษณ บริบท ศาสนา วัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “โรงเรียนรากัน (เกลอ) สโตย” 

นอกจากน้ี ทางจังหวัดตองสงเสริมระบบโรงเรียนคูแฝดระหวางประเทศ เพ่ือสรางการเรียนรูแกนักเรียน และ

สงเสริมการเรียนรูเพื่อเตรียมรับมือพิบัติภัย

   ๘)  วางแผนจัดการทรัพยากรทะเล และชายฝง เพื่อใหจังหวัดสตูลมีการพัฒนาท่ีเปนไป

อยางมีศักยภาพ โดยใหดําเนินการ ดังนี้

     - ตองมีมาตรการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

รวมถึงการปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อใหมีความเหมาะสมกับการทําประมงตามสภาพพื้นที่ เพื่อลดความ

ขัดแยงระหวางชาวประมงดวยกัน และตองมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเพ่ือพัฒนาระบบเฝาระวัง

ที่เกิดจากการมีสวนรวมของเครือขายองคกรชุมชนที่มีอยูแลว

     - ต องมีมาตรการบริหารจัดการ หรือควบคุม ดูแล การปล อยนํ้าเสียที่ เกิดจาก

ภาคอุตสาหกรรม การเพาะเล้ียงชายฝง การเกษตรกรรม และน้ําทิ้งจากชุมชน รวมท้ังการควบคุมสิ่งปลูกสราง

ที่รุกลํ้าพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝง โดยเฉพาะท่ีเกิดจากการขยายตัวของแหลงทองเท่ียว รีสอรท โฮมสเตย รวมถึง
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การขยายตัวของชุมชนที่คาดวาจะเสี่ยงตอการทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ระบบนิเวศ ตลอดถึงวิถีชีวิต 

และวัฒนธรรม จารีตประเพณีของคนในพื้นที่

๕.๕  ขอเสนอตอนโยบายการพัฒนาภาคใต

 โครงการไดดําเนินการจัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพื้นที่ ๔ จังหวัด กรณีศึกษา คือ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ขึ้น ณ ปากนํ้ารีสอรท อําเภอละงู จังหวัด

สตูล ระหวางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สามารถสรุปขอเสนอตอการพัฒนาภาคใตได ดังนี้

 ๑) สรางทางเลือกของนโยบายและแผนของแตละจังหวัดในเชิงรุก โดยการสรางนโยบาย ยุทธศาสตร 

และแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่ชาวบ านมีส วนร วมในการกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากร

ตามแตละภูมินิเวศของทองถิ่น เชน จังหวัดประจวบคีรีขันธไมตองการอุตสาหกรรมเหล็กที่เปนนโยบายมาจาก

ภายนอก แตตองการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรท่ีตอเน่ืองกับฐานผลผลิตของพ้ืนท่ี จังหวัดสงขลาไมตองการ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี และสรางทางเลือกของจังหวัดท่ีเปนวาระของประชาชน เชน สงขลาจัดการตนเอง และ

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสตูลไมตองการทาเรือนํ้าลึกปากบาราและอุตสาหกรรมหนัก แตตองการปฏิรูปการพัฒนา

ไปดวยแผนบนฐานทรัพยากรของคนจังหวัดสตูล สวนจังหวัดนครศรีธรรมราชไมตองการอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

แตตองการเปนพื้นที่แหลงอาหารของประเทศ

 ๒) ผลกัดนัใหมกีารประกาศเขตคุมครองพ้ืนทีแ่หลงผลิตอาหารภาคใต ทัง้นี ้จงัหวดัท่ีเปนพืน้ทีเ่ปาหมาย

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในภาคใตลวนแลวแตตั้งอยูในพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งสิ้น เนื่องดวยทําเลที่ตั้งของ

อุตสาหกรรมหนักตองการพื้นท่ีสําหรับทาเรือนํ้าลึก ซึ่งเปนพื้นที่อุดมสมบูรณของสัตวทะเลและเปนแหลงอาชีพ

ของประมงพืน้บานและพาณชิย รวมทัง้เปนแหลงอาหารทะเลทีส่าํคัญของประเทศจนถงึสงออกไปตางประเทศ ไมวา

จะเปนแหลงปลาทูที่อาวแมรําพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ กั้งในดอนตาง ๆ ที่อาวทองคํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หอยทายเภาทีอ่าวปากบารา จงัหวดัสตลู รวมท้ังปลาและกุงตาง ๆ ทีอ่าวจะนะ จงัหวดัสงขลา ปจจุบนัสหประชาชาติ

เปนหวงเร่ืองวิกฤตอาหารโลกวาจะเอาอะไรเปนอาหารปอนโลกในป ๒๐๕๐ เพราะโลกจะเกิดวิกฤตเร่ืองอาหาร 

เนื่องจากวิกฤตของส่ิงแวดลอมและสภาพอากาศ วิกฤตอาหารจะเปนภัยคุกคามของมนุษยชาติในอนาคต ภาคใต

มีทรัพยากรอาหารทั้งทะเลและพื้นดินอยางอุดมสมบูรณ พื้นที่ภาคใตจึงควรเปนแหลงผลิตอาหาร และควรประกาศ

ใหเปนเขตคุมครองพื้นที่ผลิตอาหารของประเทศ

 ๓) จัดทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพโดยชุมชน ชุมชนที่เปนพ้ืนที่เปาหมายของ

โครงการภายใตแผนพัฒนาภาคใต จะตองทํากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพโดยชุมชน 

เพื่อที่จะไดเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่นตนเอง และนําเสนอแนวทางและทิศทางในอนาคตที่ชุมชน

ตองการ

 ๔) ควรมีการทบทวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการในภาคใต เนื่องจากชุมชนพบวาการทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ที่ผานมาน้ัน ไมทําจริง ไมศึกษาจริง และไมมีการมีสวนรวมของประชาชน

ที่เปนจริง ซึ่งทําใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ไมครอบคลุมขอเท็จจริงของชุมชนและผลกระทบ 

ดังน้ัน โครงการในภาคใต
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  - ที่มีการอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมไปแลวขอใหยกเลิก

  - หากอยูระหวางการดําเนินการ ก็ขอใหประชาชนมีสวนรวม

  - หากยังไมไดเริ่มจัดทํา ก็ขอใหดําเนินการใหถูกตอง โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุธศักราช ๒๕๕๐

 ๕) ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม เนื่องจากท้ังโครงสรางและกลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ไมชอบธรรม และมีผลประโยชนทับซอนของกลไกและกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันเจาของโครงการจะเปนผู วาจางบริษัทที่ปรึกษาใหเปนผู จัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําใหศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมผานทุกโครงการ เพียงแคมีขอเสนอวาสามารถแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมได ทั้งน้ีหากโครงการที่จะเกิดขึ้นสรางผลกระทบสิ่งแวดลอมมากก็ไมควรดําเนินโครงการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก.) ซึ่งแตงตั้งมาจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติที่มี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทั้งองคประกอบและที่มาของบุคคลที่เปนคณะกรรมการขาดการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน การทํางานของคณะกรรมการไมมีกลไกและกระบวนการตรวจสอบจากภายนอก เชน กรณีโครงการ

ทาเรือของ บริษัท เชพรอนฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการผูชํานาญการไดทําการพิจารณา ๗ ครั้ง 

และไมผานรายงาน แตหลังจากท่ีมีการเปล่ียนคณะกรรมการผูชํานาญการรายงานก็อนุมัติผาน ทั้งนี้จึงควรมี

การปรับปรุงกลไกของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดังนี้

  - ควรมีองคกรอิสระในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

  - ควรมีกองทุนใหชาวบานศึกษาผลกระทบคูขนาน 

   และในประเด็นเรื่องการปรับปรุงระบบและกลไกของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมน้ี ที่ประชุมรวมกันของชาวบานท้ังสี่จังหวัดในพ้ืนที่กรณีศึกษา ยังไดมีขอเสนอตอคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดังนี้

   ๑)  ใหจัดเวทีเรื่องสิทธิชุมชนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

ในภาคใตที่ไดรับผลกระทบจากการอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๒)  ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประสานเครือขายนักวิชาการเพื่อสะสางรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยอาจจะเร่ิมจากพื้นที่ภาคใต และใหนักวิชาการตอบโตในกรณีที่ชาวบาน

เคลื่อนไหวเรื่องรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

   ๓)  ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใชเง่ือนไขการรองเรียนเร่ืองรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สรางพื้นที่สื่อเพื่อสรางความชอบธรรม รวมถึงการฟองรองตอคณะกรรมการผูชํานาญการ

ในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บทที่ ๖

บทสรุปและขอเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาของโครงการ ทั้งจากการจัดเวทีสนทนากลุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด 

ตลอดจนถึงการจัดเวทีรวมกันของชาวบานจากกรณีรองเรียนที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใต สามารถสังเคราะห

สรุปประเด็นการละเมิดสิทธิของโครงการพัฒนาภาคใต รวมถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายท้ังระดับจังหวัดและ

ระดับชาติเพื่อใหเกิดการพัฒนาภาคใตที่คุมครองสิทธิของชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้

๖.๑ บทสรุป

 แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตมีลักษณะเปนชุดโครงการขนาดใหญ ซึ่งอยูภายใตการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งการศึกษาและจัดทําแผนลวนแลวแตไดรับการสนับสนุน

และศึกษาโดยตางชาติ ดังนี้ แผนพัฒนาภาคใตตอนบนมีองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan 

International Cooperation Agency : JICA) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 

Bank : ADB) เปนผูทําการศึกษาในระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐ สวนแผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝง

ทะเลภาคใต ไดจัดทําการศึกษาระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ ซึ่งเปนความรวมมือของกลุมบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 

๔ บรษิทั คอื บรษิทั Bechtel สหรฐัอเมรกิา บรษิทั Nippon Koei ญีปุ่น และบริษทัไทยอกี ๒ บรษิทั คอื บรษิทั 

เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (AEC) และบริษัท เซาทอี๊สทเอเชียเทคโนโลยี จํากัด (SEATEC) 

หลงัจากนัน้ สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดผลกัดนัชดุโครงการแผนพัฒนาภาคใต

เขาสูนโยบายระดับชาติ ซึ่งถึงแมวาท่ีผานมาจะมีการชะลอและทบทวนการดําเนินการแผนพัฒนาภาคใตหลายคร้ัง 

แตยังคงเปาหมายเดิมที่จะพัฒนาภาคใตใหเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงานของภูมิภาค

 การดําเนินงานในระยะแรกของแผนพัฒนาภาคใต มุ งเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ

สาธารณปูโภคตาง ๆ เพือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรม โดยใชวธิกีารแยกยอยแผนงานโครงการไปตามภาระหนาที่

และความรับผิดชอบของหนวยงาน เชน การจัดทําแผนพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยกรมชลประทาน การพฒันาระบบถนน การขนสงทางราง และทาเรอืนํา้ลกึ โดยกระทรวงคมนาคม การจดัเตรยีม

พลังงานไฟฟาโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การพัฒนาทอพลังงานและอุตสาหกรรมตอเน่ืองโดย

กระทรวงพลังงาน การศึกษาความเปนไปไดของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใตโดยการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ฯลฯ ทั้งนี้ หนวยงานดังกลาวไมไดมีการช้ีแจงขอมูลวาโครงการมีความเช่ือมโยงกับ

แผนพัฒนาภาคใต ทาํใหชมุชนไมเหน็ภาพรวมของชุดโครงการพัฒนาใหญ ซึ่งอีกนัยหน่ึงก็คือ การปดบังขอมูลและ

เปดเผยขอมูลไมหมดทั้งภาพใหญ

 ชุมชนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบภายใตการดําเนินการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาภาคใต ในพื้นท่ี 

๔ จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ทีไ่ดรองเรยีนตอ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทุกกรณีศึกษา ลวนแลวแตประสบกับปญหาการถูกละเมิดสิทธิจาก

หนวยงานของรัฐและเอกชน ทัง้สิทธิในการกาํหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง สิทธใินการพฒันา สทิธิในมาตรฐาน



๑๑๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

การครองชีพ สิทธิในขอมูลขาวสาร สิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิของชุมชน

ในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

 กระบวนการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง การประชุมหรือการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน ตลอดจนการเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขารวมประชุมตรวจสอบเรื่องรองเรียน ทําใหชุมชนไดเรียนรูเขาใจและตระหนักถึงสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน

ของตนเองมากขึ้น และสงผลใหชุมชนมีการใชสิทธิของชุมชนภายใตรัฐธรรมนูญมากขึ้น ตั้งแตการปกปอง

สทิธขิองตนเอง การเรยีกรองใหหนวยงานรฐัดาํเนนิการกบัผูทีล่ะเมดิสิทธขิองชมุชน ตลอดจนการฟองรองหนวยงานรฐั

ในบางกรณี เชน กรณีรองเรียนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองหินเขาคูหา และกรณีรองเรียน

โครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย จนถึงการใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนกลไกหนุนเสรมิกระบวนการ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานรัฐ เชน การจัดทําแผนพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธที่มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน โดยใหคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติเปนผูประสานหนวยงานรฐั ทัง้ระดับจงัหวดัและสวนกลาง

 นอกจากนี้ การจัดทําเวทีของโครงการวิจัย ทั้งการสนทนากลุม เวทีระดับจังหวัด และเวทีรวมของ

กรณีศกึษา ๔ จงัหวัด ไดมสีวนในการชวยหนุนเสริมและประสานชุมชนท่ีไดรบัผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ใหมาประสานแลกเปลี่ยนกัน เชน ชุมชนจากกรณีโครงการเขื่อนและอางเก็บนํ้าตาง ๆ ไดมาเจอกับชุมชนประมง

ชายฝงจากกรณีโรงไฟฟาถานหิน ทาเทียบเรือและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวในจังหวัดสงขลา ไดมาแลกเปลี่ยนทุกขและผลกระทบจากโครงการ

พัฒนาท่ีเกิดขึ้นแลว รวมถึงชุมชนที่ไดรับผลกระทบใน ๔ จังหวัด โดยไดมีเวทีแลกเปลี่ยนรวมกันเปนคร้ังแรก 

ทําใหเกิดการประสานความรวมมือกันเพื่อที่จะผลักดันการพัฒนาภาคใตใหเปนไปในทิศทางการพัฒนาที่ตั้งอยู

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาที่คุมครองสิทธิชุมชน

 การศึกษาประเมินสถานการณปญหาและการละเมิดสิทธิจากกรณีรองเรียนในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

โครงการพัฒนาภาคใตที่มีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พบวามีการละเมิดและละเลยความสําคัญของ

สิทธิของชุมชนในดานตาง ๆ ดังนี้

 ๑) สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา

  จากกรณีศึกษาท้ัง ๔ จังหวัด ชาวบานจากกรณีรองเรียนมีขอสรุปรวมกันชัดเจนวา โครงการพัฒนา

ภาคใตเปนชุดโครงการขนาดใหญที่ถูกกําหนดมาจากองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศ และหรือรัฐ

และหนวยงานของรัฐในระดับชาติ ซึ่งไดกําหนดออกมาเปนนโยบายรัฐสวนกลางท่ีนํามากําหนดยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาและแผนงานท้ังในระดับชาติ ระดับภาคและระดับจังหวัด โดยมีแผนระดับชาติ ไดแก แผนพัฒนาพ้ืนทีช่ายฝง

ทะเลภาคใต แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากพลังงาน 

โครงการทอพลังงานของกระทรวงพลังงาน แผนพัฒนาระบบโลจิสตกิต และโครงการสะพานเศรษฐกิจ สงขลา-สตลู 

ของกระทรวงคมนาคม โครงการกอสรางเข่ือนและอางเก็บนํา้ของกรมชลประทาน ฯลฯ ทัง้นี ้ถงึแมวาแผนดังกลาว

จะเปนชุดโครงการขนาดใหญ แตเมื่อโครงการเหลานั้นไดลงมาสูชุมชนทองถ่ินจะดําเนินการแยกสวนตาม

หนวยงานเจาของโครงการ รวมท้ังมกีารจดัวางวตัถปุระสงคใหสอดคลองกบัภาระรับผดิชอบของหนวยงานนัน้ ๆ ทาํให

ชุมชนทองถ่ินไมเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของโครงการเหลานั้น นอกจากนี้ แผนงาน ยุทธศาสตร ในระดับชาติ



๑๑๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

เหลานี้ยงัสงผลตอการกาํหนดแผนพฒันาในระดบัจงัหวดั อาทเิชน ยทุธศาสตรการสงเสรมิอตุสาหกรรมเหล็กในแผน

พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมปโตรเคมีในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ นโยบายแผนงาน และโครงการพัฒนาภาคใตดังกลาวขางตน ถูกกําหนดข้ึนจากรัฐ

สวนกลางโดยที่ไมมีประชาชน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบโดยตรงเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดและจัดทํา 

จึงละเลยสิทธิของชาวบานและชุมชนในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา 

สงผลใหชะตากรรมและชีวิตของทองถิ่นถูกกําหนดมาจากองคกรภายนอก ทั้งจากตางประเทศและในประเทศ

  แตจากการตื่นตัวในเรื่องสิทธิและพัฒนาการการตอสูที่สั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนานของชุมชน 

โดยมีรฐัธรรมนูญเปนกลไกและเคร่ืองมือในการเรียกรองสิทธขิองชุมชน ทาํใหชาวบานในทุกพืน้ทีจ่ากทุกกรณีศกึษา

ในการศึกษาคร้ังนี้ลุกข้ึนมาทวงสิทธิการกําหนดอนาคตแผนดินเกิดของตนเอง ซึ่งเปนสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด

และมีมากอนรัฐธรรมนูญจะบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชน รวมถึงยืนยันสิทธิบนแผนดินที่อยูตั้งแตเกิดจนตาย คนอื่น 

หนวยงานราชการท่ีมาชั่วครั้งช่ัวคราวจะมากําหนดอนาคตแทนชาวบานไมได และแสดงเจตจํานงอยางชัดเจน

ที่จะขอมีสวนรวมกําหนดอนาคตของตนเองและชุมชนทองถ่ินตนเอง รวมทั้งเรียกรองสิทธิในการรวมตรวจสอบ

เพื่อกํากับใหชุมชนมีสวนรวมกําหนดทิศทางแผนพัฒนาท้ังในจังหวัดและการพัฒนาในภาพรวมของภาคใต 

ตลอดถึงการมีสวนรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

  ๒) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

   การหวงแหนสิทธิในมาตรฐานการครองชีพของชุมชนที่ประกอบอาชีพโดยอิงอาศัยอยูบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ และเปนฐานเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นที่มี

การจางงานและการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง เปนอีกเหตุผลสําคัญที่ชาวบานและชุมชนในทุกจังหวัดไมยอมรับ

และไมเอาดวยกับโครงการแผนพัฒนาภาคใต เพราะเห็นวาทิศทางการพัฒนาภาคใตดวยอุตสาหกรรมหนัก

จะเปนตัวการสําคัญที่จะทําลายแหลงทํามาหากินและอาชีพของชาวบาน อันจะสงผลตอการการดํารงชีวิตและ

ความผาสุกของครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ การเลือกที่ตั้งของโครงการพัฒนาภาคใตไมวาจะเปนทาเรือนํ้าลึก 

โรงไฟฟาถานหนิ โรงถลุงเหลก็ อตุสาหกรรมปโตรเคม ีลวนแลวแตซอนทบักบัพืน้ทีป่ระมงชายฝง ทัง้แหลงวางไขปลาทู

ในพืน้ทีช่ายฝงจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ อาวทองคาํ อาํเภอทาศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีเ่ปนแหลงประมงพ้ืนบาน

ซึ่งสรางเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นและอาชีพตอเนื่องมูลคามหาศาลดวยการสงสินคาสัตวนํ้าทะเลไปขายตางประเทศ 

อาวปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล และอาวสวนกง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ยังมีทรัพยากรทางทะเล

ที่อุดมสมบูรณ ดังน้ัน หากวาฐานทรัพยากรทางทะเลและประมงที่มีความอุดมสมบูรณของชุมชนทองถิ่น

ตองเส่ือมโทรมลง ระบบและวิถีชีวิตของชุมชนประมงทั้งหมดก็จะตองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ียํ่าแยลงดวย

   นอกจากน้ี การไดรับรูประสบการณเชิงประจักษของการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนที่อื่น 

ทัง้ในพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมปโตรเคมมีาบตาพดุ อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง โรงไฟฟาถานหนิแมเมาะ อาํเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าของญี่ปุน ตลอดจนถึงผลกระทบจากโครงการอื่น ๆ ภายใต

แผนพัฒนาภาคใตที่ไดเปดดําเนินการแลวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งโครงการวางทอกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติ

ไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟาสงขลา ๑ ทาเรือนํ้าลึกสงขลา ๑ การสํารวจและขุดเจาะปโตรเลียม ที่ลวนแลวแตทําลาย

ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถ่ิน มลพิษสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพของคนในชุมชนท่ีปวยเร้ือรัง



๑๑๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ไรคนเหลยีวแล คุณภาพชีวิตที่แยลง รวมถึงผลกระทบทางสังคมที่ทําลายวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และกอใหเกิด

ความแตกแยกดานความสัมพันธของคนชุมชน ทําใหชาวบานกังวลวาโครงการตาง ๆ ภายใตแผนพัฒนาภาคใต 

จะเขามาทําลายถ่ินอาศัยและแหลงทํามาหากินประกอบอาชีพของตนเอง กอใหเกิดขบวนการตอสูของชุมชน

เพื่อคัดคานโครงการแผนพัฒนาภาคใตในทุกกรณีศึกษา

 ๓) สิทธิในขอมูลขาวสาร

  สิทธิในมิติขอมูลขาวสารเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอสิทธิในดานอ่ืน ๆ โครงการ

พัฒนาภาคใตเปนชุดแผนงานโครงการขนาดใหญ ซึ่งไดมีการวางแผนกําหนดไวเรียบรอยแลว และเจาของโครงการ

จะรูดีว ามีผลกระทบ แตไมใหประชาชนรับรู ข อมูล และไมยอมเปดเผยรายละเอียดการดําเนินโครงการ

ตอสาธารณะ แมกระท่ังนักวิชาการในมหาวิทยาลัยภาคใตยังไมรูขอมูลเลยวาจะเกิดโครงการตาง ๆ ในพ้ืนที่ไหน

บางอยางไร หากวาตองการรูตองไปตามคนหาดวยตนเองจากเอกสาร จากนโยบาย จากแผนงานตาง ๆ หรือ

ที่ไปปรากฏอยูในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และแมแตโครงการที่มีการดําเนินการในพื้นที่แลว

จะไมมีการบอกรายละเอียดโครงการกับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ การดําเนินโครงการก็เปนแบบแยกสวน

ในแตละหนวยงาน เพื่อไมใหเห็นความเช่ือมโยงวาเปนอภิมหาโครงการขนาดใหญ ที่ทําเชนนี้เพื่อไมใหประชาชน

มองเห็นภาพรวม การประชาสัมพันธชี้แจงโครงการ ซึ่งจะพูดเฉพาะแตประโยชนและขอดีดานเดียว แตไมพูดถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม สรุปไดวา การดําเนินการโครงการตาง ๆ รวมท้ัง

การวางแผนพัฒนาของรัฐที่ผานมาเกือบทั้งหมดไมไดมีการชี้แจงใหขอมูลขาวสาร ถึงรายละเอียด เหตุผล

ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบทั้งทางดานดีและดานเสียของโครงการ เวทีที่หนวยงานเขามาจัดมักจะเปนเวที

การใหขอมูลดานเทคนิคและนําเสนอเฉพาะผลประโยชนและขอดีของโครงการดานเดียว

  นอกจากนี้ การยื่นรองขอเอกสารรายละเอียดโครงการ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รายงานการประชุมของชาวบานและชุมชน มักจะไมไดรับการเปดเผยจากหนวยงานรัฐ ทั้งนี้ในกระบวนการ

พิจารณาตัดสินใจจากทุกกรณี เชน การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม การประกาศเขตนิคม

อุตสาหกรรม ซึ่งไมไดใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

สะทอนใหเห็นวาชาวบานและชุมชนยังไมไดรับการปฏิบัติจากหนวยงานราชการในเร่ืองสิทธิในการรับรูขอมูล

ขาวสาร ตามมาตรา ๕๖ ที่ระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ

ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น และมาตรา ๕๗ ที่ระบุไววา 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล ชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

ทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนและชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว

 ๔) สิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

  พื้นท่ีเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝ ง มักจะเปนพื้นที่ร องนํ้าลึก ซึ่งมีลักษณะ

ภูมิศาสตรกายภาพเหมือนกับพื้นท่ีที่มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ รวมถึงพ้ืนที่ในการสรางเขื่อนหรือ

อางเก็บน้ําก็มักจะเปนพื้นที่ปาอุดมสมบูรณหรือพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีชุมชนไดมีการเขาไปใชประโยชนรวมกัน

ตอเนือ่งมาเปนเวลานาน ผกูพนัเปนวถิชีวีติของชมุชน การดําเนนิโครงการภายใตแผนพัฒนาภาคใตในทุกกรณศีกึษา



๑๑๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ลวนจะคุกคามพ้ืนที่ซึ่งชุมชนไดอาศัยใชประโยชนความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ

ที่เอ้ือตอวิถีชีวิตและการดํารงชีพ เชน พื้นท่ีปาพรุแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อาวทองคํา 

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช อาวปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปนตน การเขาไปใชพื้นที่ดังกลาว

ของอุตสาหกรรม ทาเรือนํ้าลึก และโรงไฟฟา ยอมมีผลตอการคุกคามสิทธิของชุมชนในการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืนที่เคยมีมาแตดั้งเดิม ตามบทบัญญัติ

ในมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

 ๕) สิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๕๗ วา ใหรัฐตอง

จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และ

การออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน รวมถึงการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจจะ

กอผลกระทบอยางรุนแรง ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกอนตามบทบัญญัติ

มาตรา ๖๗

  การจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาภาคใต ตั้งแตระดับชาติ ระดับภาค จนถึงระดับทองถิ่น 

เปนลักษณะการคิดแบบรวมศูนยและกําหนดมาจากหนวยงานสวนกลาง ไมไดเปนการจัดทําแผนท่ีมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอน แตหนวยงานที่รับผิดชอบจะปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอน

ทางกฎหมายของหนวยงานตนเองท่ียังมิไดมีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เชน 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน นอกจากน้ี การรับฟง

ความคิดเห็นของโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ก็ยังเนนกระบวนการทางเทคนิคที่ใหแตขอมูลประโยชนและ

ดานดีของโครงการ ซึ่งยังไมสอดคลองกับเจตนารมณในการรับฟงความคิดเห็นภายใตรัฐธรรมนูญ

๖.๒  ขอเสนอแนะ

 ๖.๒.๑ ขอเสนอแนะจากเวทีวิจัย

   ๑)  ขอเสนอแนะตอนโยบายและแผนงานระดับชาติ

     ผลจากเวทีเชิงปฏิบัติการของกรณีรองเรียนตอโครงการพัฒนาภาคใตทั้ง ๔ จังหวัด

กรณีศึกษา ไดแก ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สงขลาและสตูล มีขอเสนอสรุปไดดังนี้

     (๑) ควรใหมีการทบทวนแผนพัฒนาภาคใต หากวาจะตองจัดทําใหมจะตองทําให

เปนแผนพัฒนาที่คุ มครองสิทธิชุมชน รวมทั้งประชาชนและชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดทําแผนตั้งแต

แรกเร่ิม และในการจัดทําแผนตองคํานึงถึงสิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง สิทธิในการ

พัฒนา สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ สิทธิในขอมูลขาวสาร สิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น



๑๒๐ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

     (๒) ใหมีการประกาศเขตพื้นที่ภาคใตเปนเขตคุมครองแหลงผลิตอาหารของประเทศ 

วิกฤตอาหารจะเปนภัยคุกคามของมนุษยชาติในอนาคต ภาคใตมีทรัพยากรอาหารท้ังทะเลและพ้ืนดิน

อยางอุดมสมบูรณ พื้นที่ภาคใตควรเปนแหลงผลิตอาหาร และควรประกาศใหเปนเขตคุมครองพื้นที่ผลิตอาหาร

ของประเทศ

     (๓) จัดทําทางเลือกของนโยบายและแผนของแตละจังหวัดในเชิงรุก โดยการสราง

นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่ชาวบานมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเองบนฐาน

ทรัพยากรตามแตละภูมินิเวศของทองถิ่น

     (๔) จัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพโดยชุมชน ชุมชนที่เปนพื้นที่

เปาหมายของโครงการภายใตแผนพัฒนาภาคใต จะตองจัดทํากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพโดยชุมชน เพื่อที่จะไดเห็นชาวบานตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่นตนเอง และรวมกันนําเสนอ

แนวทางและทิศทางในอนาคตที่ชุมชนตองการ

     (๕) ควรมีการทบทวนรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการในภาคใต เนื่องจากชุมชนพบวา

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพที่ผานมานั้น มักจะใชขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ ขาดการลงพื้นที่ศึกษาจริง และไมมีการมี

สวนรวมของประชาชนทีเ่ปนจรงิ จงึทาํใหรายงานเหลานัน้ไมครอบคลมุขอเท็จจรงิของชมุชนและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ดังนั้น จึงขอใหยกเลิกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

และสุขภาพของโครงการในภาคใตที่ไดมีการอนุมัติไปแลว และหากโครงการใดอยู ระหวางการดําเนินการ

จะตองใหมีการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนจริง สวนโครงการที่ยังไมไดเริ่มจัดทําขอใหดําเนินการใหถูกตอง

ในเร่ืองการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ

     (๖) ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมและรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เนื่องจากโครงสรางและ

กลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพไมชอบธรรม และมีผลประโยชนทับซอนของกระบวนการจัดทํารายงาน โดยเฉพาะ

การที่เจาของโครงการเปนผู จัดจางบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทํารายงานโดยตรง จึงควรมีการปรับปรุงระบบ 

โดยใหมีองคกรอิสระในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และควรจัดใหมีกองทุนใหชาวบานศึกษาผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดลอม

คูขนานกับการศึกษาของบริษัทท่ีปรึกษา

   ๒)  ขอเสนอแนะตอนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด

     ผลจากการจัดทําเวทีระดับจังหวัดในพ้ืนที่ ๔ กรณีศึกษา สรุปขอเสนอตอนโยบายและ

แผนงานในแตละจังหวัดไดดังตอไปน้ี

     (๑) กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ

       (๑.๑) ทบทวนนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้า ชาวประจวบคีรีขันธ

ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 



๑๒๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ทบทวนนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าของประเทศ เพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีตองนําเขาวัตถุดิบและ

เทคโนโลยีจากภายนอก อีกทั้งเปนอุตสาหกรรมที่มีความตองการไฟฟาและน้ําสูง และกอใหเกิดมลพิษสูง

       (๑.๒) พัฒนากรอบยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธตามกรอบแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ ที่ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันอยางเปนสุขและเปนธรรม รวมทั้ง

ใหมีการกระจายรายได และการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และเปน

แผนการสงเสริมการลงทุนอยางยั่งยืนเพื่อสังคมมิตรไมตรี รับผิดชอบตอคนรุนตอไป และเปนการพัฒนาที่เปนธรรม

       (๑.๓) ประสานความรวมมือระหวางจังหวัดและประชาชนในการวางยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาจังหวัดรวมกัน ดวยทิศทางการพัฒนาจากศักยภาพและฐานทรัพยากรของชุมชนทองถ่ิน 

เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชน กําหนดขึ้นมาเปนแผนพัฒนาจังหวัด

       (๑.๔) ขยายยุทธศาสตรจังหวัดเร่ืองประมงและประมงพ้ืนบาน ซึ่งเปนประมง

ขนาดเล็กที่ทํามาหากินแถบชายฝง ที่ใชเรือขนาดเล็ก และเครื่องมือประมงงาย ๆ ที่ไมทําลายลาง ไมทําลายระบบ

นิเวศ โดยศึกษาเพ่ิมเติมใหครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจชุมชนประมงชายฝงท้ัง ๔๘ หมูบาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รวมทั้งเศรษฐกิจของชาวประมงจากจังหวัดอื่น ๆ ที่มาหากินจับสัตวทะเลในนานนํ้าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ

       (๑.๕) สร  า งการ มีส  วนร  วมของภาคประชาชนในการ จัดการและ ดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมกันยึดแนวทางการพัฒนาบนหลักการสิทธิชุมชนและการบริหารการจัดการสังคม

ที่มีการกระจายอํานาจและถายโอนลงสูชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะในเร่ืองของประมงพ้ืนบานและการดูแลรักษา

ชายฝงทะเล และการพัฒนาพ้ืนท่ีของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในอําเภอทับสะแก ที่ตองใหประชาชน

เขาไปมีสวนรวมในการวางแผนการใชพื้นที่

     (๒) กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

       (๒.๑) ประชาชนตองมีสิทธิและมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง ชาว

นครศรีธรรมราชตองการท่ีจะจัดทําแผนของชุมชน จังหวัด และกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากร 

จารีต ประเพณี และวิถีชีวิตของตนเอง

       (๒.๒) ประกาศเขตคุมครองพ้ืนที่ผลิตอาหารชายฝงทะเลนครศรีธรรมราช โดยให

กรมประมงประกาศพ้ืนที่คุมครองสัตวนํ้าชวงฤดูวางไขใหครอบคลุมถึงอาวทาศาลาดวย และใหสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชกลไกการประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศใหพื้นที่อาวทองคํา อําเภอทาศาลา 

เปน “พื้นที่คุมครองแหลงผลิตอาหาร” นอกจากนี้ ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรวมกันผลักดัน

ที่จะใหมีการใชสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๖ และมาตรา ๒๙๐ ดวยการรวมกันจัดทํา

ธรรมนูญชุมชนและประกาศพื้นที่คุมครองแหลงอาหารของชุมชน โดยใชกลไกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการออกขอบัญญัติทองถิ่น ธรรมนูญชุมชน และกติกาชุมชนเรื่องเขตอนุบาลสัตวนํ้าชายฝง ในการประกาศเขต

และมาตรการในการคุมครองพื้นที่แหลงผลิตอาหารของชุมชน

       (๒.๓) เ มืองท่ีพึ่ งตนเองและย่ังยืน บนฐานเศรษฐกิจหลากหลายประเภท 

การพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชตองยั่งยืนและเปนธรรม โดยอยูบนฐานของเศรษฐกิจหลากหลายประเภท ไดแก 

เกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร การขนสงและการขายปลีก การบริหารราชการ และอื่น ๆ



๑๒๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

       (๒.๔) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเ พ่ือการพึ่ งตนเองของเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีศักยภาพในพลังงานหมุนเวียนในหลายดาน เชน พลังงานลม พลังงานจากชีวมวลขนาดเล็ก 

ซึ่งควรไดรับการพัฒนาเปนพลังงานทางเลือกที่พึ่งตนเองไดของเมือง

     (๓) กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

       (๓.๑) ศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีไดสรางเสร็จและเปดดําเนินการแลว ควรมี

การศึกษาผลกระทบของโครงการที่ไดเปดดําเนินการไปแลวใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลผลกระทบ

ไปเผยแพรออกสูสาธารณะ รวมทั้งใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

       (๓.๒) ศึกษาเร่ืองกลุมผลประโยชนในแผนพัฒนาภาคใต แผนพัฒนาภาคใตเปนการ

จงใจออกแบบเพื่อใหไดประโยชนแกกลุมคนบางสวน การกําหนดในลักษณะนี้มีกลไกในการทํางาน และกลไก

ในการแบงปนผลประโยชน ตัง้แตสวนกลางกรุงเทพมหานครลงมาจนถึงสงขลา จงึควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ือใหเห็นถงึ

กลุมผลประโยชนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลักดันแผนและโครงการตาง ๆ ภายใตแผนพัฒนาภาคใต

       (๓.๓) จัดทําประเด็นร วมเรื่องอาหาร ที่ดิน ประมง และหยุดอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่แหลงผลิตอาหารที่อาวสวนกง อําเภอจะนะ ใหเปนแหลงผลิตอาหารใหกับชาวสงขลา 

และรวมตัวกันเปนเครือขายรักษสงขลา เพื่อนําปญหาทั้งหมดไปนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัด

       (๓.๔) การมีสวนรวมในการจัดทําและกําหนดทิศทางการพัฒนาและแผนพัฒนา

ของชุมชนตนเองจังหวัดสงขลา ตองใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําและกําหนดทิศทางแผนพัฒนาของจังหวัด

ใหเปนแหลงผลิตอาหารของประเทศและโลก เปนเมืองการศึกษาและวัฒนธรรม เมืองที่มีผังเมืองชัดเจน

     (๔) กรณีศึกษาจังหวัดสตูล

       (๔.๑) รัฐตองทบทวนแผนพัฒนาชายฝ งทะเลภาคใตและโครงการขนาดใหญ

ที่กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล เพราะโครงการดังกลาวทําใหเกิดความสูญเสียทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว แหลงอาหาร และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชน การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม และวิถีวัฒนธรรมของภาคใตอยางมหาศาล

       (๔.๒) รัฐตองสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสตูลบนฐานตนทุนทางสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เชน การพัฒนา

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน การเกษตรแบบสมดุล และการประมงอยางรับผิดชอบ เปนตน

       (๔.๓) ตองจัดใหมีการสํารวจ และศึกษาพ้ืนที่คุมครองเฉพาะ เพื่อประกาศใหเปน

เขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับภูมินิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลาวางไข พื้นที่สัตวนํ้าหายาก 

แหลงปะการัง แหลงหญาทะเล พื้นที่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากร ซึ่งถือเปนแหลงผลิตอาหารทางทะเล

ที่สําคัญของจังหวัดสตูล

       (๔.๔) สงเสริมใหมีการการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชนประมงพ้ืนบาน และ

สนับสนุนกลุมเหลานั้นใหดูแล รักษา และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน การทําธนาคารปูไข 

ธนาคารก้ัง แหลงเพาะพันธุ สัตวนํ้า บานปลา และสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสรางรายไดใหแก

กลุมองคกรชาวประมงพื้นบาน



๑๒๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

       (๔.๕) สนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน นํารูปแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนมาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวภายใตศักยภาพเชิงธรรมชาติที่มีอยู และพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนสูการจัดการทองเที่ยว โดยชุมชนอยางตอเนื่อง

     (๖) สงเสรมิการศกึษาทางเลอืก โดยจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจยั และเนนการเรียนรู

ดวยตนเอง โดยมีนักเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง
   

 ๖.๒.๒ ขอเสนอแนะของผูวิจัย

   ๑)  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

     (๑) ควรผลักดันใหมีการทบทวนแผนพัฒนาภาคใต จากผลการศึกษาพบวา โครงการ

ตาง ๆ ของแผนพัฒนาภาคใตยังถูกขับเคลื่อนและผลักดันจากทั้งหนวยงานรัฐและเอกชนอยู ตลอดเวลา 

แตการช้ีแจงโครงการตอชุมชนไมชัดเจน การจัดทํากระบวนการมีสวนรวมและการจัดรับฟงความคิดเห็นเพ่ือ

พิจารณาโครงการแทบจะไมคอยไดปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนและบทบัญญัติอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ชุมชนและภาคประชาสังคมมีความกังวลวาแผนพัฒนาภาคใต

จะมีแนวโนมกอใหเกิดการละเมิดสิทธิชุมชนและสรางความขัดแยงในภาคใตที่รุนแรงมากขึ้น จึงควรมีการทบทวน

ยุทธศาสตรและทิศทางของแผนพัฒนาภาคใต โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณากําหนดอยางแทจริง

     (๒) ควรผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) จากกรณีศึกษา

ของงานวิจัย พบวา ในหลายกรณีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ มักจะใชขอมูลทุติยภูมิ และไมไดทําการศึกษาจริง การจัดเวทีรับฟง

ความคิดเห็นจึงมักจะใหขอมูลเฉพาะดานดีและประโยชนของโครงการ กระบวนการจัดทําเวทีก็มักจะขาดการ

มีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งกลไก และกระบวนการพิจารณารายงานในปจจุบันที่ใชระบบการแตงต้ังคณะกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญ (คชก.) ประชาชนและชุมชนท่ีไดรับผลกระทบแทบจะเขาไมถึงขอมูลในระหวางการพิจารณารายงาน 

จึงควรรีบเรงผลักดันใหมีการปฏิรูประบบการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ใหเปนเคร่ืองมือที่เปนกลไกการปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ ตลอดจนถึงการคุมครองสิทธิในการดําเนินโครงการอยางแทจริง

     (๓) ควรรีบเรงผลักดันพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน การจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) เปนเครื่องมือที่เกิดขึ้นภายใตบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖๗ วรรค ๒ แตในปจจุบันการดําเนินการกลับอยูภายใต

กลไกการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไมมีความถนัดและองคความรูดานสิทธิชุมชน จึงควรรีบเรงผลักดัน

ใหมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน

     (๔) ควรผลักดนัใหมกีารปรับปรุงกฎหมายและกฎกระทรวง และระเบียบของหนวยงานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดตั้งพื้นท่ีอุตสาหกรรม 



๑๒๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

และอืน่ ๆ ใหอนวุตัรและสอดคลองกบัหลกัการสทิธชิมุชนและสทิธมินษุยชน ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติของมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ดังนี้

       (๔.๑) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ควรปรับปรุงกฎกระทรวง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกความตามพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยควรเพิ่มเติมเงื่อนไขการพิจารณาการที่จะประกาศเขตพื้นที่ใดเปนนิคม

อตุสาหกรรม ในประเด็นตอไปน้ี

         - การมีส วนร วมและการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนตามบทบัญญัติ

เรื่องสิทธิชุมชนในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

         - รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

         - ลักษณะการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่จัดทําผังเมืองรวมเมือง ผังเมือง

รวมชุมชน ที่ไดผานการพิจารณารับหลักการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว แตอยู ระหวางการดําเนินการ

เพื่อประกาศเขตพื้นที่

       (๔.๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการปรับปรุง

         - กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๒ (พ .ศ . ๒๕๓๕) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๑ วาดวย ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะ 

ภายในของโรงงาน การหามตัง้โรงงานจําพวกท่ี ๑ และโรงงานจําพวกที ่๒ ในขอ ๑ (๑) และหามตัง้โรงงานจําพวกท่ี ๓ 

ขอ ๒ (๑) นอกจากบานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย ควรมีการ

เพิ่มเติม “ชุมชน” เขาไปในพื้นที่หามตั้งโรงงานดวย

          - ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและ

ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหคํานึงถึงสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวม

และแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

   ๒)  ขอเสนอแนะตอการดําเนินการเชิงรุกตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

     (๑) การผลักดันใหเกิดการปรับปรุงระบบ กระบวนการ และกลไก ในการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมใหอนุวัตรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ การปฏิรูประบบดังกลาว

ทั้งระบบตองใชระยะเวลานาน จึงควรดําเนินการเชิงรุกตอกรณีศึกษาในโครงการแผนพัฒนาภาคใต ดังนี้

       (๑.๑) การจัดเวทีให ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิชุมชนและระบบ

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยจัดเวทีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิชุมชน

และระบบการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในภาคใตที่ไดรับผลกระทบ

จากการอนุมัติ หรืออยูในระหวางการศึกษาเพื่อจัดทํารายงาน 

       (๑.๒) การประสานเครือขายนักวิชาการเพื่อปฏิรูประบบการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยประสานเครือขายนักวิชาการเพ่ือศึกษาระบบและกลไกในการจัดทํา



๑๒๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

โดยอาจจะเริ่มจากเครือขายนักวิชาการในภาคใตกอน

       (๑.๓) การทําใหเร่ืองสิทธิชุมชนมีการสื่อสารตอสาธารณะในวงกวาง โดยใชเงื่อนไข

การรองเรียนเรื่องรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําใหเรื่องสิทธิชุมชนมีการสื่อสารตอสาธารณะ

ในวงกวาง เพื่อสรางความชอบธรรมในการคุมครองและปกปองสิทธิของชุมชน

       (๑.๔) การใชกระบวนการยุติธรรม โดยการฟองรองในกรณีที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการผู ชํานาญการหรือหนวยงานรัฐ ใหปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

     (๒) การขยายรูปแบบการประสานการมีส วนรวมกับหนวยงานรัฐในการจัดทํา

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดโดยประชาชนมีสวนรวม  จากกรณีศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ซึ่งชุมชนไดมีการใชกลไกการทํางานของคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในการประชุมตรวจสอบเรื่องรองเรียนและโครงการวิจัย ในการประสานความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด และ

สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธที่ภาคประชาชน

มีสวนรวม จึงควรมีการขยายรูปแบบการทํางานนี้ไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ 

     (๓) การผลักดันใหเกิดการประกาศพื้นที่คุ มครองแหลงผลิตอาหารในภาคใตโดยใช

กลไกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประกาศขอบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จากกรณีศึกษา

ขององคการบริหารสวนตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไดจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน

ทางทะเล เรื่องการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน จึงควรมีการขยายแนวคิดเรื่องดังกลาว 

ไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต ในการท่ีจะรวมกันใชรัฐธรรมนูญผานกลไกองคกรปกครอง

ทองถ่ิน เพื่อออกขอกําหนดท่ีจะปกปองและคุมครองสิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ



๑๒๖ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต



๑๒๗รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

บรรณานุกรม

กระทรวงคมนาคม.  แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๕๙, ๒๕๕๔.

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. รายงานการศึกษาความเปนไปไดโครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

ประเทศไทย จัดทําโดย บริษัท Burns and Roe Asia, Ltd., ๒๕๕๕.

กิตติศักดิ์ ปรกติ.   สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน  กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐.

ยศ สันตสมบัติ. ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน เชียงใหม : 

นพบุรีการพิมพ,  ๒๕๔๒

เพ็ญโฉม แซตั้ง, สุพจน จริงจิตร และแกวตา เพชรรัตน. เอกสารสังเคราะห แผนภูมิภาค–ภาคใต เสนอตอ

เครอืขายสาขานโยบายพลงังานและอตุสาหกรรม แผนงานวจิยัและพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ

และระบบการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๘.

ทรงวุฒิ ศรีวิไล. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, ๒๕๕๐.  

บริษทั เซาอสีตเอเชยีเทคโนโลยี จาํกดั. รายงานฉบบัสมบรูณโครงการศึกษาแผนแมบทเพือ่การพฒันาพืน้ที ่๕ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๐.

บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอน็จเินยีรริง่ แอนด แมเนจเมนท. รายงานฉบบัสมบรูณโครงการศึกษาความเหมาะสม การจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ งทะเลภาคใต เสนอตอการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย, ๒๕๕๑.

วีระ สมบูรณ. ขอเสนอแนะทั่วไปท่ีรับรองโดยคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

สํานักขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : สํานักงาน

สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕.

เสนห จามริก. สิทธิมนุษยชนในกระแสโลก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 

๒๕๔๙.

สํานักงานคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจปนัง–สงขลา โดยใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ, ๒๕๔๒.

สํานักพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ สํานักพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานและพ้ืนที่ชายแดน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ

และพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน, ๒๕๔๔



๑๒๘ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

สวรินทร   เบ็ญเด็มอะหลี .  พลวัตสิทธิชุมชนคลองนาทับ  ตําบลนาทับ  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 

๒๕๕๔.

โสภารัตน จารุสมบัติ. นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑.

อคิน รพีพัฒน. ชาวบานชาวเมืองเรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย : เชียงใหม : วนิดาการพิมพ, ๒๕๕๒.

อานันท กาญจนพันธุ. พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณในประเทศไทย กรุงเทพฯ : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓.

อาภา หวังเกียรติ. การพัฒนาพลังงานกับความเปนจริงที่จะเกิดขึ้นในภาคใต วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ปที่ ๕ ฉบับที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตรัง : พี พี พรินทติ้ง, ๒๕๕๕.

Many Voices, One World, (1980) อางใน อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ ์สทิธใินการสือ่สารของประชาชนกบัสิทธมินษุยชน : 

วาทกรรมการตอสูในเวทสีากล วถิสีงัคมไท สรรนพินธทางวชิาการเน่ืองในวาระหน่ึงศตวรรษ ปรดี ีพนมยงค 

ชุดที่ ๖ : กฎหมายและสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๔
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ธนิต โสรัตน โลจิสติกสไทย กาวไกล สูอาเซียน นําเสนอท่ีวิทยาลัยเซาอิสทบางกอก จ.ชลบุรี : http://www.

tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=612

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝงทะเลภาคใต : http://www.nesdb.go.th

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

United NationThe Universal Declaration of Human Rights : 
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๑๒๙รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

ภาคผนวก





๑๓๑รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต



๑๓๒ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต



๑๓๓รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

รูปทรงดอกบัว

 คือ  ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหวางเพื่อนมนุษย

  อันเปนจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนลอมเปนวงกลม 

 คือ  การสรางพลังความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคม 

 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนใหเปนสวนสําคัญ 

 ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ 

 คือ  การรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

 ในการโอบอุมคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 

 ดวยหลักแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ 

สีนํ้าเงิน 

 คือ  สีของความเช่ือมั่นของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคม 

 คือ  ความมุงมั่น อดทนในการทํางานเพื่อประชาชน 

 คือ  ความสามัคคี และการประสานพลังอยางหนักแนนจากทุกภาคสวนของสังคม 

  เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย



๑๓๔ รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกหกคน 

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ มีวาระการดํารงตําแหนงหกป และดํารงตําแหนงไดวาระเดียว 

อํานาจหนาที่ 

 ๑. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการ

การแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว เพื่อดําเนินการในกรณีที่

ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป

 ๒. เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา บทบัญญัติ

แหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 ๓. เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา กฎ คําสั่ง 

หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 ๔. ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควร

เพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ๕. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี

เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

 ๖. สงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ

 ๗. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน



๑๓๕รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

 ๘. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอ่ืนใน

ดานสิทธิมนุษยชน

 ๙. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอตอ

รัฐสภา

 ๑๐. ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา

 ๑๑. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับ

การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

 ๑๒. อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ





สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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