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เรื่อง สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต

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
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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 
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 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 


