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   บริษัท ศูนย์การพิมพ์ แก่นจันทร์ จ�ากัด

จัดพิมพ์และเผยแพร่

   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนการจัดพิมพ์

   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

   ในการจัดท�านโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   กองทุนการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า

ค�าน�า

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การเข้าถึงและ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ�านวนมากมาย  ซึ่งต่างมี 

ความส�าคัญในวิถีการเป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อ 

ประชาชนทุกเพศวัยไปพร้อม จากบทเรียนที่ผ่านมาจึงมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่รัฐต้องแจ้งความจ�านงในการปฏิรูปฐานทรัพยากรฯ บนฐาน 

ธรรมาภิบาล     การให้ความส�าคัญกับการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ขัดกับ 

รัฐธรรมนูญ เพื่อแปรสู่การปฏิบัติได้จริง   โดยสร้างมาตรฐานหรือ 

ก�าหนดกติการ่วมทีเ่ป็นธรรม การบรรจหุลกัการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ 

ประชาชนแทนหลักการควบคุมและลงโทษ       ขจัดเง่ือนไขที่จะน�าไปสู ่

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่มี

หลักประกันสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน   

หนังสือชุดนี้ (จ�านวน 6 เล่ม)   ได้สะท้อนรูปธรรม  ถ่ายทอดชุดความรู้ 

และประสบการณ์จากการท�างานของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน   

ภายใต้กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการจัดท�านโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  โดยการสนบัสนนุ จากกองทนุพฒันาการเมอืง

ภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในหนังสือชุดนี้ 

ได้ยืนยันถึงความจ�าเป็นที่สังคมไทยต้องมีธรรมาภิบาลในการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นธรรม  โดยการสร้างพื้นที่และ 

เสริมศักยภาพให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ของการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมือง   ซึ่งเป็นฐานชีวิตของเขาเองภายใต้กติกา

ร่วมกันของสังคม

      บรรณาธิการ
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ธรรมาภิบาลกับการก�าหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศไทย

โดย : เกศินี  แกว่นเจริญ

การพัฒนาประเทศไทยในกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงด้านวิถีชิวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมของสังคมไทย

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว และง่ายดายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้วยเหตุนี้กระแส

การตื่นตัวในสิทธิ หน้าท่ี และค่านิยมใหม่ๆ จึงกระจายออกไปสู่

ผู้คนได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนข้อเรียกร้องเรื่องการมีส่วนร่วม 

การกระจายอ�านาจสู่ภาคประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ 

การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการประเทศที่จะต้อง

ค�านึงถึงความเป็นประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล

ธรรมาภบิาลภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติครั้งที่ ๑ เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้

อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา

น�าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ เพื่อพัฒนาสู่  

“สงัคมทีเ่ข้มแขง็และมดีลุยภาพ” ใน ๓ ด้านคอื สงัคมคณุภาพ 

สงัคมแห่งภมูปัิญญาและการเรยีนรู ้ และสังคมทีส่มานฉนัท์ 

และเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อเตรียมความพร้อมของคนและระบบ 

ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและรู ้เท่าทัน 

โลกาภิวัตน์ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศ 

เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน  แต่อย่างไรก็ตาม

แผนฯ ๙ ก็ไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมได้ อีกทัง้ปัญหา 

ด้านช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็ยังคงด�ารงอยู่ ซึง่สถานการณ์

เหล่านี้ได้น�ามาสู่ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ ชีวิตและความเป็นอยู่

ของคนส่วนใหญ่ในสังคม 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ จึงได้ก�าหนดได้ก�าหนดวิสัย

ทัศน์การพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดยใช้

แนวปฏบิตัติาม “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” เพือ่เป็นการ 

สร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มกีารพฒันาแบบองค์รวมทีย่ดึ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” 

และให้ความส�าคญักบัการน�า “ทนุสังคม ทนุทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และทุนเศรษฐกิจ” มาใช้ประโยชน์อย่าง 

บรูณาการและเก้ือกูลกัน โดยใช้ ๕ ยทุธศาสตร์หลกัเพือ่น�าไปสู่ 

การพฒันาทีม่ัน่คงและยัง่ยนืได้แก่ การพฒันาคณุภาพคนและ 

และสังคมแห่งชาติคร้ังที่ ๑๐ ท�าให้พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จุดเริ่มต้นของการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช่วงที่ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้

วางรากฐานเรื่องธรรมาภิบาลไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๘   ๙  และ ๑๐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ

ประเทศท่ีดี ช่วยเสริมให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี

รากฐานธรรมาภิบาล

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๘ เป็นแผน

พัฒนาที่มีการริเริ่มวางรากฐานธรรมภิบาลไว้ในการพัฒนา

ประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการ

พัฒนาใหม่ โดยหันมาเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

และใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมี 

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ พร้อมทัง้ปรบัเปลีย่นวธิกีารพฒันาแบบแยกส่วน

มาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม คือการพัฒนาท่ีมีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเน้นกระบวนการ 

มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน นับเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญที่ท�าให้

ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีบทบาทร่วมในกระบวนการพัฒนา

ประเทศ โดยมีการรวมกลุ่มของประชาคมในหลายรูปแบบ มี

เครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวาง และมีการท�างานกับภาครัฐ

ในลักษณะหุ้นส่วน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศ 
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จะเหน็ได้ว่า “การสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการประเทศ”  

กลายเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาประเทศไทย 

นั้นเป็นเพราะว่าธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยเสริมให้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพการ

พฒันาภายใต้เศรษฐกจิเสรีนิยม มีความเป็นธรรมให้กับทกุภาคส่วน 

มากข้ึน โดยประสบการณ์ของนานาประเทศพบว่าประเทศที่

มีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือมีลักษณะเปิดทางการเมืองสูง  

จ ะ ท� า ใ ห ้ มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด กั น อ ย ่ า ง ก ว ้ า ง ข ว า ง  

เกิดกระบวนการรวมตวัของประชาชน สร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ 

โดยเฉพาะในเรือ่งความเป็นธรรม ความเสมอภาค และประสิทธภิาพ 

ซึง่กระบวนการดงักล่าวจะน�าไปสู่การพฒันาทีส่ร้างความเป็นธรรม 

และความสันติสุขในสังคม น้ีคือความเชื่อและรากฐานแนวคิดใน

การเขยีนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีน่�ามาสูห่ลกัการ 

“ธรรมาภบิาล” ในปัจจบัุน 

แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ประเทศที่ไม่สร้างธรรมภิบาล

เคยสงสัยหรือไม่ว่าประเทศไทยมีแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับประเทศ

จนถึงระดับต�าบลกี่ฉบับ ค�าถามนี้คงเป็นค�าถามที่ตอบยากแต่หาก

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับประเทศ

จนถึงแผนพัฒนาระดับต�าบลคงจะสะท้อนถึงค�าตอบดังกล่าว

ได้เป็นอย่างดี จากแผนภาพที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ระดับ

ประเทศ กระทรวง กรม จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล นอกจากนี้ยัง

มีแผนพัฒนาบางประเภทที่เป็นแผนเฉพาะกิจที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ 

ประเทศไทยจึงมีแผนหรือยุทธศาศตร์ต่างๆ มากมาย  แผนต่างๆ 

สงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภมูปัิญญาและการเรยีนรู้ การเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ของคนไทยและสงัคมให้เป็นรากฐานทีม่ัน่คง

ของประเทศ การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดลุและยัง่ยนื  

การจดัการทรัพยากรธรรมชาตคิวามหลายทางชวีภาพ และ 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการประเทศ 

พร้อมท้ังให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้

กับระบบโครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการ

ประเทศ บนหลกัธรรมาภบิาลและประชาธปิไตยทีเ่ปิดกว้าง

ให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม โดยต้องมกีารปรบัระบบบรหิารจดัการ

ภาครัฐท้ังระบบราชการและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส 

เน้นบทบาทในการอ�านวยความสะดวกก�ากบัดแูล แทนการควบคมุ

และสัง่การ เน้นการท�างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ในลกัษณะหุน้ส่วน 

การพัฒนา ขณะเดียวกันต้องลดบทบาทอ�านาจของราชการ 

ในส่วนกลาง และเพิ่มบทบาท มอบอ�านาจและกระจายอ�านาจ 

การตัดสินใจ การด�าเนินการ การกระจายการจัดสรรทรัพยากร 

ให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และชุมชน ให้มีศักยภาพ 

ความสามารถรับผิดชอบการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้อง 

กับความต้องการของประชาชนและภูมิสังคม ควบคู่ไปกับการ 

ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง  

สจุรติ โปร่งใส ลดการผกูขาด เป็นธรรมกบัผูบ้รโิภคและธรุกจิคูแ่ข่ง  

พร้อมทั้งเร่งปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคม เพือ่สร้าง “สมดลุ” ในการจดัสรรและกระจาย

ผลประโยชน์จากการพัฒนาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
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เหล่านี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาชนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการ

มีส่วนร่วมในการจัดท�า พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบก่อนที่จะ

น�าไปสู่การปฏิบัติการจริง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องด�าเนินการด้วยกระบวนการที่มีธรรมาภิบาล 

แต่สิง่ทีป่รากฏเป็นรปูธรรมจรงิในสงัคมปัจจบุนันัน้ มคีวามแตกต่าง 

เป็นอย่างมากกับฐานแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะความเป็นจริงประชาชนก็ยัง

คงขาดกลไกในการขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่น�าไปสู่ 

การขาดประสิทธิภาพตามหลักการของธรรมภิบาล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยการใช้แผน

พัฒนาประเภทต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกหน่วยงาน ซึ่งพบว่า 

กระบวนการธรรมาภิบาลไม่ได้ถูกน�าไปบูรณาการออกมาเป็น

แนวทางในทางปฏิบัติ การปฏิบัติยังคงด�ารงอยู่บนพื้นฐานของ

ผลประโยชน์ดา้นการเมืองแบบเก่าและเศรษฐกิจทุนนยิมแบบใหม่ 

จึงท�าให้ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ได้อย่างแท้จริง

 

 



14 15

ข้อมูลข้างต้นเป็นแนวคิดภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งของ

ประเทศไทยทั้งหมด หากแต่แผนที่น�าไปสู่กระบวนการพัฒนาใน 

แต่ละพื้นที่นั้นถูกจับแยกส่วน เสมือนเป็นโครงการของพื้นที่ใด 

พื้นที่หนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น การแยกแผนพัฒนา

พืน้ทีแ่ละโครงการขนาดใหญ่ออกจากกนันัน้เพยีงเพือ่ลดแรงเสยีดทาน  

และการคดัค้านจากภาคประชาชน อกีทัง้เป็นการสร้างความชอบธรรม 

ในการใช้ธรรมภบิาลเป็นเครือ่งมอืในการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม 

กบัภาคประชาชนในการรบัฟังความคดิเหน็ ทัง้ทีจ่รงิแล้วการด�าเนนิการ

ในลกัษณะเช่นนีไ้ม่สอดคล้องไปกับหลกัธรรมาภิบาลเลยแม้แต่น้อย  

เพราะขาดหลักการการบริหารจัดการที่ตั้งบนหลักนิติธรรม 

เนื่องจากไม่มีบรรทัดฐานในการด�าเนินการ มีการเลือกปฏิบัติและ

ล�าเอียง ไม่มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ประชาชน

โดยเท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นการสร้าง

ความเป็นธรรมให้กบัภาคธรุกิจ และภาครัฐเป็นหลกั  หากแต่ละเลย

การสร้างความเป็นธรรมให้กบัภาคประชาชน 

ขณะเดียวกันผู้ท�างานไม่ยึดหลักคุณธรรม กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงาน  

อนัประกอบด้วย คณะรฐับาล หน่วยงานของราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ไม่ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม เพราะไม่ได้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารและน�าเสนอภาพรวมให้กับประชาชนอย่างครบถ้วน   

ขาดความรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาดังกล่าวน้ันได้รับ

การสนับสนุนจากเหล่านายทุนเป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มคนเหล่าน้ีมี

ความสมัพันธ์ทีล่กึซ้ึงกับนกัการเมอืง หรอืบคุคลากรของหน่วยงาน 

ภาครฐั ท�าให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกับแผนในทกุๆ ฝ่ายไม่ได้ท�าหน้าทีข่องตน

ให้ดีที่สุดในการท�างาน การตัดสินใจจึงอยู่บนฐานของผลประโยชน์

เฉพาะคนบางกลุ่ม และขาดความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ 

กรณีตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด เช่นการจัดท�า แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก แผนพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคใต้ เป็นต้น  

ทั้งสองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซ่ึงถือได้ว่าเป็นท�าเลทองของนักลงทุนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม

ด้านปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

โรงกล่ันน�้ามัน อุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้า เป็นต้น นั้นเป็นเพราะ

ว่าทั้งพื้นที่ชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นพ้ืนที ่

ที่มีลักษณะภูมิประเทศ และธรรมชาติที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา

ท่าเรือน�้าลึก ส�าหรับเป็นท่าเรือพาณิชย์ในอนาคตของประเทศ รวม

ทั้งการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคใต้

เข้ากับระบบโลจิสติกส์

เพื่อเปิดประตูใหม่และ

น�าประเทศเข้าสู ่ระบบ

เทคโนโลยี และวงจร

การขนส่งทางทะเลสาย

หลักของโลกให้ได้ต่อไป

ในอนาคต
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กรณีตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาไม่ได ้

ตั้งบนฐานธรรมาภิบาล หากแต่สะท้อนภาพการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ยังคงรวมศูนย์ อยู่ที่รัฐส่วนกลาง ระบบการท�างานของ

หน่วยงานต่างๆ บนหลักธรรมาภิบาลคงเป็นเพียงหลักการ แต่ไม่

ส่งผลในทางปฏิบัติ ที่ส�าคัญคือ ผลที่เกิดจากแผนพัฒนาดังกล่าว

ก่อให้เกดิความขดัแย้งระหว่างคนในชมุชน และความขดัแย้งระหว่าง

หน่วยงานกบัประชาชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ และมีแนวโน้มทีเ่กิดขึน้

อย่างกว้างขวางอีกด้วย

กล่าวคอืเมือ่ตดัสนิใจไปแล้วและเกดิความผดิพลาดขึน้ผูท้ีต่ดัสนิใจ 

มกัจะโยนความผดิให้หน่วยงานทีจ่ดัท�าแผน หรอืไม่กร็ะบบโครงสร้าง

ของการพฒันาประเทศ ท�าให้ไม่สามารถเอาผดิจากผูท้ีเ่ป็นต้นเหตุ

ของความคิดได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาแผนด�าเนินการอยู่บนฐานของการ 

ได้ร่วม แต่ไม่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความหมาย กล่าวคือ  

ได้ร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อสร้างความ 

เป็นธรรมทางกระบวนการทางกฏหมายเท่านั้น และสุดท้ายคือ 

แผนพฒันาเหล่านีข้าดหลกัความโปร่งใส เพราะไม่สามารถตรวจสอบ

ความถูกต้อง หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาได้ 

แต่จะต้องเป็นไปตามกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 

ธรรมภิบาล ในการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออก แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ จึงไม่เกิดขึ้นจริง 

และที่ส�าคัญยังก่อให้เกิดการทุจริตและการคอรัปชั่นในสังคมไทย

แบบแยบยลและซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีการก�าหนดทิศทางและกระทวนการที่ว่าด้วยธรรมภิบาลที่

จับต้องได้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
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ล้มเหลว และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

โดยรวมได้อย่างแท้จริง 

เอกสารอ้างอิง
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ ๒๕๔๐. 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีแ่ปด (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔). 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ ๒๕๔๕. 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีเ่ก้า  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙). 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ ๒๕๕๐. 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีส่บิ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔). 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาประเทศกับธรรมภิบาลที่จับต้องได้

การพัฒนาประเทศให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ 

ยัง่ยนืนัน้ กระบวนการบรหิารจดัการประเทศต้องเป็นประชาธปิไตย

ทีม่ลีกัษณะเปิด กล่าวคอื เปิดโอกาส เปิดช่องทาง เปิดรบัความคดิเหน็ 

เปิดเผยข้อมูล และเปิดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

เสมอภาคและเป็นธรรม จะเหน็ได้ว่าแท้จรงิแล้วกระบวนการเหล่านี ้

ผูกพันและเชื่อมโยงกับบุคคลและองค์กรเป็นส�าคัญ ดังนั้นการ

จะสร้างและผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลจ�าเป็นที่จะต้องให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย

คาดหวงัว่า เมือ่ตวับคุคลมคีวามตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของ 

ธรรมาภิบาลแล้ว เขาเหล่านี้จะเป็นกลไกที่เป็นยุทธศาสตร์ที่แท้จริง 

อันจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหาร การจัดการ การ

ปฏิบัติตนบนฐานคนที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ 

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และให้ความส�าคัญกับประโยชน์

ส่วนร่วม ช่วยกันดูแลจัดสรรทรัพยากรและจัดสรรผลประโยชน์

จากการพฒันาให้มคีวามโปร่งใส มกีารกระจายอย่างทัว่ถงึเท่าเทยีม

และเป็นธรรม เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

ท้ายท่ีสุดแล้วจึงน�ามาสู่การพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืนส�าหรับ

คนทั้งประเทศ เพราะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนเข้ามาร่วม

ในการบริหารประเทศ มีกระบวนการร่วมรับรู้ รับฟัง ร่วมคิด และ

ร่วมรับผิดชอบ ท�าให้การก�าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่างๆ  

ด�าเนนิไปด้วยความรอบรูร้อบคอบ และระมดัระวงั มกีารใช้เหตใุช้ผล

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามล�าดับขั้นตอน ป้องกันความผิดพลาด 
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เมื่อชุมชนลุกขึ้นปกป้องแผ่นดินเกิด
จากบริษัทข้ามชาติ

เรียบเรียงโดย :  ประสิทธิชัย หนูนวล

ภายใต้สภาวะของปัญหา ชุมชนรวมตัวปกป้องแผ่นดิน

เครือข่ายผลกระทบนโยบายสาธารณะเป็นการรวมตัวของตัวแทน

ชุมชนหลายชุมชน จาก อ.อ�าเภอ สิชล  ขนอม ท่าศาลา หัวไทร ซึ่ง

แต่เดมิแต่ละชมุชนได้ด�าเนินกจิกรรมต่อสู้เพือ่สิทธชิมุชนกนัมาก่อน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องคุ้มครองทรัพยากร โดยในแต่ละ

พื้นที่ได้มีรูปแบบการปกป้องสิทธิชุมชนของตนเองที่แตกต่างกัน

ไป มีการรวมตัวในหลายรูปแบบ แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การใช้

สิทธิของชุมชนในการรักษาบ้านเกิด

เครือข่ายผลกระทบนโยบายสาธารณะนครศรีธรรมราชมีประเด็น

การต่อสูห้รอืการปกป้องสทิธชิมุชนร่วมกนัดงันี ้ การปกป้องสทิธชิมุชน 

เรื่องการสร้างเขื่อน บ้านท่าทน อ.สิชล   การปกป้องสิทธิชุมชน

เรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล การปกป้องสิทธิชุมชน
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ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้องสิทธิชุมชน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม บริษัทเชฟรอน อ.ท่าศาลา

๖. กลุ่มรักษ์ท่าทน  เป็นการรวมตวัของชมุชนลุม่น�า้คลองท่าทน 

ต.เทพราช อ.สิชล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวน 

นบัถอืศาสนาพทุธ ประเดน็หลกัการปกป้องบ้านเกิดคอืปกป้อง 

สิทธิชุมชนเรื่องการสร้างเขื่อน บ้านท่าทน อ.สิชล   

๗. เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา  เป็นการรวมตัวกัน 

ของชุมชนประมง ๔หมู่บ้าน คือ บ้านหน้าทับ บ้านสระบัว บ้าน

ในถุ้ง บ้านท่าสูง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง 

นับถือศาสนาอิสลาม ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือ

ปกป้องสิทธิชุมชนอุตสาหกรรมปิโตรเลียม บริษัทเชฟรอน 

อ.ท่าศาลาและโรงไฟฟ้าถ่านหิน

๘. เครอืข่ายอนรุกัษ์ลุม่น�า้ปากพนัง  เป็นการรวมตวักันของคน

ทีค่ัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท�านา ท�าสวน ประมง ประเดน็

หลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้องสิทธิชุมชนเรื่องโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน อ.หัวไทร

การรวมตัวขององค์กรชุมชนทุกกลุ่มองค์กรที่กล่าวมาเป็นการ

รวมตัวของกลุ่มองค์กรชุมชนในลักษณะไม่เป็นทางการ เกิดขึ้น 

จากความต้องการปกป้องบ้านเกิดเป็นการรวมตัวแบบหลวมๆ

ไม่มีโครงสร้างที่แข็งตัว ท�างานตามภารกิจเฉพาะของกลุ่มแต่ละ

ประเด็น และร่วมกันขับเคลื่อนในบางกรณี 

ส�าหรับการรวมตัวแบบหลวมเหมาะส�าหรับการด�าเนินงาน ทุกคน 

ท�างานแบบอาสาสมัครไม่มีการสั่งการ กระท�าภารกิจร่วมกัน 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม บริษัทเชฟรอน อ.ท่าศาลา  การปกป้อง

สิทธิชุมชนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.ท่าศาลา การปกป้องสิทธิชุมชน

เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.หัวไทร

ในแต่ละประเด็นจะมีมิตรที่ร่วมกันปกป้องสิทธิชุมชนหลายกลุ่ม

บ้าน ประกอบด้วยกลุ่มต่างดังนี้

๑. กลุม่รักษ์ปลายทอน เป็นการรวมตวัของชมุชนบ้านปลายทอน  

ต.สิชล อ.สิชล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและ

นบัถอืศานาอสิลาม ประเดน็หลกัการปกป้องบ้านเกดิคอืปกป้อง

สิทธิชุมชนเรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล

๒. กลุ่มรักษ์คอเขา เป็นการรวมตัวของชุมชนบ้านคอเขาซึ่งอยู่ 

ติดกบับ้านปลายทอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีประมง

และนับถือศานาอิสลาม  ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือ

ปกป้องสิทธิชุมชนเรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล

๓. กลุ่มรักษ์ทุ่งปรัง เป็นการรวมตัวของชุมชนทุ่งปรัง ต.ทุ่งปรัง 

อ.สิชล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวน นับถือศาสนา

พุทธ ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้องสิทธิชุมชน

เรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล

๔. กลุ่มรักษ์ทุ่งคา เป็นการรวมตัวของชุมชนทุ่งคา ต.ทุ่งปรัง 

อ.สิชล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวน นับถือ

ศาสนาพทุธ ประเดน็หลกัการปกป้องบ้านเกิดคอืปกป้องสทิธชิมุชน

เรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล

๕. กลุ ่มรักษ์กลาย เป็นการรวมตัวกันของคนต�าบลกลาย 

อ.ท่าศาลา ประชากรมีทั้งนับถือศาสนาพุทธและมุสลิม 

อาชีพผสมผสานระหว่างการท�าสวน รับจ้าง ประมงขนาดเล็ก  
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โจทย์ใหญ่ขณะนี้คือ
ภัยคุกคามท�าลายชายฝั่งจากบริษัทฝรั่ง

การต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของเครือข่ายผลกระทบนโยบาย

สาธารณะนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนหลาย

ประเด็น ซึ่งหมายถึงการต่อสู้กับกลุ่มทุนและนโยบายรัฐที่พยายาม 

จะครอบง�าทรัพยากรของชุมชน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 

ชุมชนต้องผ่านการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งมีบริษัทต่างชาติ 

เข้ามาเพือ่ด�าเนนิกจิการเก่ียวกับปิโตรเลยีม คอื การขดุเจาะน�า้มัน  

สร้างท่าเรอื และโรงเกบ็วสัดอุปุกรณ์สารเคมทีีใ่ช้ในกจิการปิโตรเลยีม
 

ส�าหรับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ชื่อว่าบริษัทเชฟรอนนั้นได้เข้ามา

ด�าเนนิการในพืน้ทีเ่ป็นเวลาเกือบ ๒ ปี โดยใช้วิธกีารสร้างภาพลกัษณ์

ในพื้นที่เข้าหาผู้มีอิทธิพล โดยชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านไม่สามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่  ทางเครือข่ายได้พิจารณาผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัทเชฟรอนแล้วพบว่า

ความเสียหายจะเกิดข้ึนกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่าง

มากมาย  

คือการปกป้องบ้านเกิดจากภัยคุกคามจากโครงการของรัฐและ

บริษัทข้ามชาติ ซึ่งหลังจากที่ท�างานร่วมกันมาระยะหนึ่ง เกิดความ

รู้สึกว่าเผชิญปัญหาเดียวกัน จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 

ผลกระทบนโยบายสาธารณะนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันหา

ทางออกและหนุนเสริมสร้างทางเลือกการพัฒนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ก า ร ท� า ง า น ข อ ง เ ค รื อ ข ่ า ย ผ ล ก ร ะ ท บ น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ

นครศรีธรรมราชนั้นเป็นการรวมตัวในลักษณะแนวระนาบ ไม่มี

โครงสร้างแบบแข็งตัว มีเพียงฝ่ายเลขานุการเครือข่ายเท่านั้นที่

มีบทบาทหน้าที่แน่นอน ส�าหรับการท�างานจะใช้รูปแบบการระดม

ความเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้นตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 
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มหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์ ซึ่งให้ประชาชนเสนอประเด็นในการ

ศึกษาแต่ไม่ได้น�ามาใช้ในช่วงการจัดท�าอีไอเอ เป็นการจัดเพียง

เป็นพิธีกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของบริษัทใน

การท�าตามกระบวนการกฎหมาย

• ในช่วงการศึกษาจะพบว่าไม่มีการลงพื้นที่ศึกษาอย่างจริงจัง

เพือ่การได้มาซึง่ข้อมลูทีแ่ท้จริงแต่อย่างใด เพยีงใช้ข้อมูลมือสอง 

มาจัดท�ารูปเล่ม แม้ว่าจะมีข้อมูลด้านสุขภาพอยู่บ้างก็น�ามาจาก 

สถานีอนามัยไม่มีการศึกษาอย่างแท้จริง ในทางตรงกันข้าม

บริษัทให้ความส�าคัญกับการสร้างให้คนมายกมือสนับสนุนให้

มากที่สุด เพราะฉะน้ันสิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญก็คือการท�า

มวลชนจัดตั้งผ่านผู้มีอ�านาจระดับท้องถิ่น

• ช่วงการจัดท�าอีไอเอ บริษัทไม่ได้ท�าตามขั้นตอนของกฎหมาย

อีไอเอแต่อย่างใด เช่น ไม่ให้ข้อมูลกับประชาชนก่อน ๑๕ วัน 

ประชาชนโดยเฉพาะต�าบลกลายไม่รู้ว่ามีการประชมุท�าอีไอเอของ 

บรษิทัเชฟรอน การส่งเอกสารเลอืกส่งเฉพาะผูม้อี�านาจ นกัวชิาการ 

บางคน เช่นพยายามเอาเอกสารไปให้อาจารย์บางคนถงึทีท่�างาน  

อีกทั้งไม่มีการด�าเนินการประชาสัมพันธ์ล ่วงหน้าเพื่อให ้

ประชาชนรบัทราบ และแม้ว่าจะมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่างๆ 

แต่สื่อเหล่านั้นประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น อินเตอร์เน็ต 

วิทยุ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเด่นชัดในการท�าอีไอเอทั้งสองครั้ง

• การจัดท�าอีไอเอ พยายามบิดเบือนข้อมูลในการท�าอีไอเอ เช่น

การจัดเวทีรับฟังความเห็นคร้ังแรกบริษัทเชฟรอนได้ถ่ายทอด

เสียงทางวิทยุพอมีเสียงประชาชนคัดค้านมากขึ้นก็สั่งให้ม ี

การหยดุกระจายเสยีง ซึง่ถอืเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ซือ่สัตย์ นับเป็น 

การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

 

บริษัทได ้สร ้างความชอบธรรมให ้กับตัวเองโดยการใช ้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้ตัวเอง แต่ละเลยที่จะให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่

ประชาชน ตลอดระยะเวลาประมาณ ๒ ปีที่บริษัทเชฟรอนเข้ามา

ด�าเนินการในพื้นที่ไม่เคยให้ข้อมูลความรู้อย่างจริงจังกับประชาชน 

แต่ใช้การสงเคราะห์ แจกของเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการยอมรับ ซึ่ง

เป็นการไม่เคารพต่อสิทธิการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน

บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม(อีไอเอ)

ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติรายงาน อีไอเอ  จากการติดตามของ

เครือข่ายพบว่ากระบวนการจัดท�ารายงาน อีไอเอไม่ชอบธรรมตาม

กระบวนการของกฎหมาย การกระท�าดังกล่าวน�ามาซึ่งการไม่อาจ

ยอมรับได้ท้ังเชิงผลกระทบและกระบวนการด�าเนินการของบริษัท

เชฟรอนทีเ่ข้ามาด�าเนนิการใน ต.กลายและต�าบลใกล้เคยีง เครอืข่าย

ผลกระทบนโยบายสาธารณะจึงมีความเห็นตรงกันว่าจะต้อง

ปกป้องทรัพยากรของชาติและท้องถิ่นถึงที่สุด

 

พฒันาการการมส่ีวนร่วมของชุมชนต่อการพฒันาพืน้ที่
กรณีโครงการพัฒนาปิโตรเลียมบริษัทเชฟรอน 

การท�างานของบริษัทไม่เคารพกฏหมายไทย
บรษิทัเชฟรอนเป็นบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย โดยสะท้อนให้เหน็ 

จากกระบวนการจัดท�า อีไอเอ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยมี

ข้อเท็จจริงที่สามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของบริษัทดังนี้

• บริษัทท่ีปรึกษาซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่ไร้ซึ่งความจริงใจ

และจริงจังในทางวิชาการ โดยเฉพาะการจัดเวทีแรกๆ ใน
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คุกคามสิทธิชุมชน 
บริษัทได้ด�าเนินการเช่าท่ีดินในพื้นที่ต�าบลกลายเพื่อใช้ส�าหรับการ

ก่อสร้างท่าเรือและที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ โดยมีการย้ายประชาชน

ออกจากพื้นที่ และในขณะเดียวกันเมื่อมีใครเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว 

จะมคีนในพืน้ทีม่าคอยถามและข่มขูไ่ม่ให้ถ่ายรูป และเข้ามาก่อกวน

ไม่ให้อยู่ในบริเวณนี้นาน ซึ่งโดยปกติแล้วชายหาดเป็นสถานที่ซึ่ง

ผู้คนสามารถเดินเล่นได้ หาปลาได้ เป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ด�าเนิน

มาอย่างยาวนาน

กระบวนการท�างานเน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็นหลัก เช่น บริจาค

เงินในงานเทศกาลต่างๆของชุมชน บริจาคเงินให้กับ วัด มัสยิด 

โรงเรียนโดยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หลงเชื่อว่าบริษัทเชฟรอน

สามารถเข้ามาสร้างความเจริญให้กับชุมชนได้ และสร้างภาพว่า

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้กับชุมชน ซึ่ง 

วิธีทีน่ยิมใช้คอืการใช้เงนิบริจาคสู่ส่วนต่างๆ ทัง้ในระดบัท้องถิน่และ 

ระดับจังหวัด 

หากจะมีการให้ข้อมูลกับชุมชนก็จะอาศัยการจัดเวทีประชุมของ

กลุ่มองค์กรชุมชน เช่น อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และบริษัทก็อาศัยเวที

เหล่านี้ในการฉายภาพวิดีทัศน์โมเดลที่สวยงามของท่าเรือโดยไม่มี

สาระของข้อมูลความรู้ที่จะท�าให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการ

ตัดสินใจ โดยในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมาบริษัทเชฟรอนอาศัยรูปแบบ

เหล่านี้ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทกับชุมชนและไม่ได้ท�า

อะไรไปมากว่านี้เลย เวลาส่วนใหญ่อิงแอบกับ อบต.และนักการ

เมืองท้องถิ่น

 

• การท�าอีไอเอครั้งสุดท้ายเป็นความอัปยศอย่างย่ิงเนื่องจาก

บริษัทเชฟรอนและบริษัทที่ปรึกษาได้เกณฑ์คนเข้าร่วมเวที 

อย่างคบัคัง่ โดยมกีารจดัตัง้อย่างเป็นระบบมหีวัหน้าแต่กลุม่ท�าหน้าที ่

คอยเกณฑ์คน แบ่งออกเป็นหมู่บ้านต่างๆ และมีการก�าหนด

ค่าหัวของแต่ละคนไว้แล้ว จากการศึกษาข้อมูลในภายหลัง

พบว่ามีการว่าจ้างคนละ ๕๐๐บาท เรื่องนี้เป็นที่วิพากวิจารณ์กัน

อย่างมากในชุมชนต�าบลกลายและต�าบลใกล้เคียงเนื่องจาก

บางกลุ่มไม่ได้รับเงินค่าจ้าง บางกลุ่มรับเงินไม่ครบเพราะมีการ 

ตัดค่าหัวคิวจากหัวหน้ากลุ่มที่พามาและที่ส�าคัญคนเหล่านั้น

ไม่รู้ว่าเขามีการท�าอีไอเอเชฟรอน คนที่พามาบอกว่า “มาท�า 

เวทีประชาคม ไม่ต้องพูดอะไร มานัง่เฉยๆ กพ็อ” เหตุการณ์

ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ
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สื่อข้อมูลที่บริษัทให้กับชุมชนชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นภาพความ

สวยงามของท่าเรือ เป็นโมเดลที่น่าอยู่ หากแต่ทว่าไม่มีการให้

ข้อมูลผ่านสื่อในรายละเอียด เกี่ยวกับการสร้างผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นกับชุมชนเลย เป็นการใช้สื่อที่เข้าข้างบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญ เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ที่ไม่เพียงพอจะน�าไปสู่ความไม่เข้าใจและการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนั้นจะน�าไปสู่การทะเลาะกันเองของคนในชุมชนระหว่าง

ฝ่ายสนับสนุนบริษัทซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน 

ส่วนใหญ่

มุ่งสร้างภาพลักษณ์เพิ่มความขัดแย้งในชุมชน
ความส�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีโ่ครงการของเชฟรอน 

เป็นการกระท�าเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์มุ ่งใช้เงินสงเคราะห์ 

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จัดท�าขึ้นเพื่อบดบังไม่ให้ประชาชนในพื้นที ่

ตั้งค�าถามต่อโครงการของเชฟรอน ท�าให้ประชาชนเชื่อว่าโครงการ

ที่เข้ามาในต�าบลกลายไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน การ 

 

บริษัทใกล้ชิดกับ อบต.และใช้คนในพื้นที่ซึ่งใกล้ชิดกับ อบต.ในการ

ท�าหน้าที่ข่มขู่ คุกคามประชาชนที่ไม่สนับสนุน ทั้งการแจกใบปลิว

ข่มขู่ การพูดจาข่มขู่ให้แกนน�าที่คัดค้านบริษัทย้ายออกจากพื้นที่ 

แม้ว่าเจ้าหน้าทีบ่รษิทัจะไม่ได้ด�าเนนิการข่มขูช่มุชนโดยตรง แต่ก็ใช้ 

กลไกของอทิธพิลท้องถิน่ในการข่มขูค่กุคามฝ่ายตรงข้าม ซึง่ถอืเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บิดเบือนข้อมูล
เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทเชฟรอนได้เข้ามาพดูคยุกบันกัการเมอืงท้องถิน่

โดยเฉพาะกลุ่ม อบต. ก�านันผู้ใหญ่บ้าน และให้เวลาส่วนใหญ่กบั

คนกลุม่นีเ้ป็นส่วนใหญ่ โดยไม่สนใจกบัการให้ข้อมลูกบัชมุชนเลย 

โดยเฉพาะการจัดเวทีหรือกระท�าวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อให้

ชมุชนเกดิการรบัรูข้้อมลูอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 

ประมาณ ๒ ปียังไม่มีการจัดระบบการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ 

รอบด้าน ของบริษัทแม้แต่ครั้งเดียว
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กระท�าเหล่านี้ถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชน

การกระท�าของบริษัทเชฟรอนในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ในพื้นที่ เนื่องจากฝ่ายที่สนับสนุนบริษัทเชฟรอนซึ่งได้รับแรงหนุน

และผลประโยชน์จากบริษัท เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายต่อต้าน

โครงการ ก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนในชุมชน ซ่ึงบริษัทเชฟรอน 

ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การพัฒนาพื้นที่ต้องก�าหนดอนาคตตัวเอง
ในกระบวนการจัดท�านโยบายสาธารณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ

ผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นใดๆ

ก็ตามจะต้องมีกระบวนการตัดสินใจจากบุคคลในท้องถิ่นอย่าง

เคร่งครัด 

โดยต้องมีการออกกฏหมายเรื่องการอนุญาตให้การด�าเนินการใดๆ 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ต้องด�าเนินการสร้าง

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากประชาชนก่อน โดยกระบวนการ

ดงักล่าวไม่รวมอยูใ่นขัน้ตอนของกฎหมาย อไีอเอซึง่หากมกีฏหมาย

ที่เน้นกระบวนการการตัดสินใจของประชาชนอย่างถูกต้องจะช่วย

ให้เกิดการบริหารทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

ประการต่อมาการจัดการกับทรัพยากรของท้องถิ่นควรเป็น

เร่ืองของท้องถิ่นโดยตรง โดยให้เป็นกระบวนการตัดสินใจของ

ประชาชนทุกคนในท้องถิ่น แต่ต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม

ที่ดีพอ เชื่อมั่นได้  มีกลไกก�ากับว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกคนจริง 
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หลักธรรมาภิบาลกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของภาคประชาชนมองผ่านการเคลื่อนไหว

กรณีท่าเรือน�้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล

เรียบเรียงโดย : สมบูรณ์ ค�าแหง
  และ     สมยศ โต๊ะหลัง

กว่า 1  ปีที่ผ่านมา ที่พวกเราพยายามรวมตัว เพื่อสร้างการ

เคล่ือนไหวในรปูแบบต่างๆ เพือ่เรยีกร้อง และถามถงึข้อเทจ็

จรงิต่างๆ ภายใต้โครงการท่าเรอืน�า้ลึกปากบารา 

ทัง้ทีจ่รงิแล้วคนสตลูส่วนใหญ่ต่างได้รบัรูเ้รือ่งราวของโครงการดงักล่าว

ด้วยการประชาสมัพนัธ์ หรอืโดยการโฆษณาหาเสยีงของนกัการเมอืง

ในฤดกูาลเลอืกตัง้ ตัง้แต่สมยัรฐับาลทกัษณิ ๑ เป็นต้นมา จนทกุครัง้ 

ที่มีการเลือกตั้งก็จะมีนักการเมืองเกือบทุกพรรค พยายามน�าเสนอ    

“นโยบายเปลีย่นจงัหวดัสตลู” เปิดประตกูารค้าสู่สากล ผ่านแผ่นพบั  

ป้ายโฆษณา หรือคัตเอาท์ ขนาดใหญ่ มีภาพท่าเรือน�้าลึกฯ และ

รถไฟรางคู่ เป็นฉากหลัง และมีข้อความที่ชวนให้เคลิ้มฝัน เห็นถึง
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จิตนาการแห่งอนาคตที่จะท�าให้เมืองเล็กๆแห่งนี้ พัฒนาก้าวหน้า

จนทัดเทียม หรือน�าหน้าจังหวัดขนาดใหญ่อื่นๆ ในภาคใต้  หรือใน

ระดับประเทศ  เหมือนจะชดเชยความน้อยเนื้อต�่าใจที่คอยตอกย�้า

มาตลอดว่า พวกเราเป็นเสมือนลูกเมียน้อย 

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือรูปแบบการรับรู้แรกๆ ที่ท�าให้ชาวสตูลได้รับ

รู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้ จากนั้นมาก็มีการโจษขานกันอย่างแพร่หลาย

ว่า “คนสตลูส่วนใหญ่อยากได้ท่าเรอืน�า้ลกึ และรถไฟรางคู”่  
หากขณะเดียวกัน กลับไม่มีใครทราบกันเลยว่าโครงการดังกล่าวนี้

จะเกิดขึ้น หรือเริ่มลงมือปักหมุด ฝังตอหม้อกันเมื่อไหร่ อย่างไร    

จนเมื่ออยู่ๆ ก็มีข่าวแว่วมาว่า โครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา 

จงัหวดัสตลู ได้มกีารศกึษา ออกแบบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  ยิง่ไปกว่านัน้ 

ยงัอ้างว่า โครงการดงักล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อนุมัติการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

หรือ อีไอเอ  ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  นั่นหมายถึง 

กระบวนการส�าคัญที่ได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม

มาตรา ๖๖ และ ๖๗  ที่จากนั้นมากรมเจ้าท่า ผู้เป็นเจ้าของโครงการ

ใช้กล่าวอ้าง เพื่อขับเคล่ือนน�าเสนอโครงการให้รัฐบาลพิจารณา

อนุมัติงบประมาณนับจ�านวนคร้ังไม่ถ้วน และยังใช้เป็นเหตุผล

เพื่อให้คนสตูลยอมรับ ทราบอย่างคึกคักอีกครั้งหนึ่ง หากเป็นการ

เคลื่อนไหวอย่างมีกระบวนการ และมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ

ก่อสร้างอย่างรวดเร็ว จนน่าสงสัยติดตามยิ่ง

ก่อให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดความแคลงใจว่า กระบวนการในห้วงเวลา

ระหว่างการศกึษาออกแบบ และการศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

ของโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่

ระดับชาติ หายไปไหน ขณะเดียวกันนี้ได้มีกระบวนการขั้นตอน

ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบกฎหมายหรือไม่  เพราะเม่ือมีการสุ่ม 

ถามคนสตูลทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการ

สร้างท่าเรือ หรือชุมชนหลังท่าเรือฯ กลับพบว่าแทบไม่มีใครรับ

ทราบ หรือรู้เรื่องเลยว่ามีการด�าเนินงานมาจนถึงขั้นตอนส�าคัญ

ที่ว่านี้ และยิ่งไม่รู้เลยว่าจากนี้ไปผลได้ ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตน

จะเป็นอย่างไรต่อไป ท�าให้การค้นหาความจริงภายใต้ข้อสงสัยดัง

กล่าวได้บังเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล.ในนามเครือ

ข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ร่วม ๕๐ คน  ได้เดิน

ทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุเมธ ตันติชัยเลิศวนิชกุล เพื่อ

ถามถึงข้อมูล และข้อเท็จจริงของโครงการต่างๆที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

ในจังหวัดแห่งนี้ โดยเฉพาะโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา และ

โครงการอื่นๆที่ก�าลังจะเกิดขึ้นตามมา พร้อมกันนี้ได้มีการยื่น

หนังสือถามอย่างเป็นทางการ ที่สรุปความว่า

“เนื่องจากในช่วงหลายปีมาน้ีมีความพยายามของหลาย

หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูลให้มีความเจริญ

ทัดเทียมกับจังหวัดขนาดใหญ่อื่นๆ ในภาคใต้ ด ้วยการ 

น�าเสนอโครงการต่างๆ เช่นท่าเรือน�้าลึก ทางรถไฟ อุโมงค์ 

นิคมอุตสาหกรรม ฯ

เครือข่ายประชาชนฯจังหวัดสตูล เข้าใจดีถึงแนวคิดการพัฒนา

ตามแนวทางดังกล่าว แต่ด้วยการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่ยังไม่

กระจายทั่วถึง และอยู่ในวงจ�ากัด  ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
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ถ่องแท้ต่อการด�าเนินการในโครงการดังกล่าว และยังความ

สงสัย กังวน และเป็นห่วงว่าการพัฒนาเหล่านั้นจะส่งผลต่อ

ท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดสตูลโดยรวม ดังนี้เพื่อ

คลายความสงสยั และสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างภาครฐั  

และภาคประชาชนรับทราบการชี้แจงจากท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดตามสมควร

การเข้าพบดังกล่าว แม้จะมีการแสดงเจตนาอย่างชัดเจน หากแต่

กลับไม่ได้รับค�าตอบอันเป็นที่พอใจของเครือข่ายฯมากนัก 

ด้วยมีข้อกล่าวอ้างของท่านผู้ว่าฯว่ายังไม่ทราบข้อมูล และ 

ไม่สามารถให้ค�าตอบตามที่ทางเครือข่ายฯต้องการได้

ทั้งหมด พร้อมกันนี้ได้แนะน�าว่า ควรไปสอบถามจาก

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องเอง ซ่ึงคิดว่าประชาชนน่าจะมี

อ�านาจตามสิทธิ์ท่ีมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ เร่ืองการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

นี่คือปฐมบทที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ของตนเองตามกรอบกฎหมาย

ที่ควรจะเป็น จากนั้นเป็นต้นมาจึงมีความพยายามในหลายรูปแบบ

ที่จะช่วยกันสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลโครงการเหล่านั้น 

เพื่อจะน�ามาศึกษา เรียนรู้ ให้เห็นที่มา ที่ไปที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัด

สตูลในอนาคต

ต้องยอมรับว่าแม้เราจะใช้ความพยายามที่จะเดินตามระบบ 

ระเบียบที่สังคมต่างยอมรับร่วมกัน แต่ครรลองเหล่านี้ก็ไม่ได้ตอบ

สนองสิ่งท่ีเราต้องการมากนัก ย่ิงถูกตั้งค�าถามถึงเจตนาบริสุทธิ์ 

แต่ยงัได้รบัการเบยีดบงั ด้วยข้อกล่าวอ้างต่างๆ เพือ่ให้พ้นไปทเีท่านัน้

ระบบราชการไทยยังไม่เปิดกว้างที่จะยอมรับการเดินทางตรอก 

ออกทางประตูมากนัก เฉกเช่นที่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือ 

กฏหมายอื่นๆที่ว่าด้วยการให้สิทธิประชาชนในการรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสาร นีค่อือกีบทเรยีนหน่ึงทีท่�าให้เราได้เรียนรู้ว่า “ไม่ได้ด้วยเลห์ 

ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ กต้็องด้วยคาถา” พวกเราเรยีกมนัว่า

วิชา “มาร”  แม้เป็นวิธีที่เราไม่ค่อยชอบใจนัก หากแต่เป็นวิธีการ 

ที่ท�าให้เราได้เอกสารส�าคัญของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่จะเกิด

ขึ้นในจังหวัดสตูลมาได้จ�านวนไม่น้อยทีเดียว
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การแกะรอยเอกสารโครงการได้ท�าให้เข้าถึงรายละเอียดการ

ด�าเนินโครงการอย่างน่าสนใจ ติดตาม และท�าให้พบข้อสงสัยใน

หลายประเด็น โดยเฉพาะกระบวนการศึกษา ออกแบบโครงการ

ท่าเรือน�้าลึกปากบารา รวมถึงเอกสารโครงการศึกษาผลกระทบ

ด้านส่ิงแวดล้อมโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา ที่ได้ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ซึ่งสรุปข้อค้นพบ

เบื้องต้นว่า

โครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่

จะเชื่อมโครงข่ายการขนส่งสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามัน สู่อ่าวไทย  

ซึง่มถีนน และรถไฟเป็นองค์ประกอบส�าคญั ด้วยแนวคดิทีจ่ะตดัตอน

เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือผ่านช่องแคบมะละกา (สิงค์โปร์)  

ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการพัฒนาโครงการต่อเนื่องอ่ืนๆตามมา นี่จึง

เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ให้กับคนสตูล  และมี

แนวโน้มว่าจะสร้างความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกกลับคืนได้ ทั้งทาง

สังคม ศาสนา วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบาราได้มีการศึกษา ออกแบบ

โครงการ และท�าการศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเรยีบร้อยแล้ว 

รอเพียงการออกอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่สร้างท่าเรือจากกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ ในพื้นที่ ๔,๗๓๔  ไร่ กลางอ่าวปากบารา อย่างไรก็ตามใน

กระบวนการจดัท�าโครงการพบว่ามข้ีอบกพร่องจ�านวนมาก ส่งผลให้

ประชาชนชาวจังหวัดสตูลเริ่มก่อตัว และออกมาแสดงท่าทีคัดค้าน

โครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น ด้วยมีข้อครางเครงใจว่า

๑. กระบวนการมส่ีวนร่วมทีอ้่างว่ามกีารท�าเวทปีระชาพิจารณ์แล้ว 

เป็นการมีส่วนร่วมแท้จริงในทุกระดับขั้นตอน และถูกต้องตาม 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และครอบคลมุองค์ประกอบตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญหรือไม่คณะผู้จัดท�า หรือ 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการพยายามแยกส่วนน�าเสนอให้ชาวจังหวัด

สตลูรบัรู ้ และยงัแยกศกึษาทีล่ะโครงการ ทัง้ทีค่วามเป็นจริงแล้ว

ยังมีชุดโครงการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น รถไฟรางคู่ คลังน�้ามัน 

เจาะอุโมงค์ เขื่อน รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่ได้มีการระบุไว้ใน

แผนร่วมด้วย

๓. การศกึษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม หรือEIA ทีมี่การท�าไปแล้ว 

กลับมีกรอบการศึกษาที่ไม่รอบด้าน และมีข้อบกพร่องต่อการ

วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ผิดพลาด ซึ่งอาจจะสร้าง

ความเสียหายต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

๔. การเผยแพร่ และเปิดเผยข้อมูลไม่กระจายทั่วถึง และมีเจตนา

ปกปิดข้อมูลส�าคัญ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชน  

เครือข่ายประชาชนฯจังหวัดสตูลเห็นว่า หากโครงการดังกล่าว

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และกระทบต่อการ

ด�าเนินชีวิตของคนสตูลในหลายด้าน  เพราะเพียงโครงการก่อสร้าง

ท่าเรือน�้าลึกฯอย่างเดียวก็จะต้องสูญเสียทรัพยากรในท้องถิ่น

จ�านวนมหาศาล อาธิ  ทรายถมทะเลกว่า ๒๐ ล้านคิว แหล่งหิน

ที่ต้องระเบิดถมทะเลเช่นกัน ที่โครงการส�ารองภูเขาไว้ไม่ต�่ากว่า 

๘ ลูกในจังหวัดสตูล นี่คือการสูญเสียพื้นที่ท�ากินทางการเกษตร

จ�านวนมาก และยังต้องเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ในระยะเบื้องต้น ๔,๗๓๔ ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งท่าเรือกลางอ่าวปากบา

รา ซึ่งเป็นทั้งแหล่งท�ากิน และแหล่งท่องเที่ยวของคนสตูล  ยิ่งกว่า

นั้นคือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วิถีชีวิตวัฒนธรรม ธรรมชาติ 

แหล่งท่องเที่ยวทางบก ทางทะเล สิ่งเหล่านี้จะถูกท�าลายอย่างเป็น
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ระบบเช่นกัน  แต่กลับไม่ปรากฏข้อมูล และข้อเท็จจริงเหล่านี้ใน

โครงการ แต่กลับเจตนาปกปิด และบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างไม่

เคารพประชาชนชาวจังหวัดสตูล โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม ที่จะต้อง

เป็นผู้เสียสละทั้งที่ท�ากิน ที่อยู่อาศัย ตลอดถึงวิถีชีวิตของตนเอง

มากที่สุด หากโครงการเหล่านี้เกิดขึ้น

นอกจากโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบาราแล้ว  จะต้องพัฒนา

โครงการอื่นๆ อีกอย่างน้อย ๕ โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของโครงการท่าเรือน�้าลึกฯ  ดังปรากฎในเอกสาร

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการส�ารวจออกแบบ

โครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา ของกรมเจ้าท่า (ฉบับ 

พ.ศ. ๒๕๕๒)  และยงัพบว่ามเีอกสารส�ารวจโครงการวางท่อ 

น�า้มนัสงขลา สตลู ของบรษิทัการปิโตรเลีย่มแห่งประเทศไทย 

หรือ ปตท. ซึ่งพอจะประมวลภาพรวมได้ดังนี้

๑. โครงการรถไฟรางคู ่ เชือ่มต่อท่าเรอืน�า้ลกึปากรารา จงัหวดัสตลู 

กับท่าเรือน�้าลึกสงขลา แห่งที่ ๒ (บ้านสวนกง)

๒. พัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าไปประเทศมาเลเซีย โดยการ

เจาะอุโมงค์ (สตูล – เปอร์ริส)

๓. คลงัน�า้มนั และโรงแยกกลัน่บนพืน้ทีร่่วม ๕,๐๐๐ ไร่ (บ้านปากบาง 

ต�าบลละงู) รวมถึงการวางท่อน�้ามัน 

๔. สร ้างเขื่อน หรืออ ่างเก็บน�้า  เ พ่ือจัดหาแหล่งน�้ารองรับ

อุตสาหกรรมในอนาคต

 ๕. สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก หรือสถานีไฟฟ้าย่อย(เชื่อม

สายจากโรงไฟฟ้าจะนะ)
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  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนสตูล
จากโครงการเหล่านี้ ท�าให้พบว่าจังหวัดสตูลจะต้องสูญเสียพื้นที่

ท�ากิน และท่ีอยู่อาศัย และกระทบถึงแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ  นี่

คือรูปธรรมท่ีจะต้องสังเวยให้กับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง

เป็นระบบ ซึง่พอจะประมวลความเสยีหาย และการสญูเสยีต่างๆ 

ซึ่งส่วนใหญ่กระทบกับชุมชนมุสลิมแทบทั้งสิ้น ได้ดังนี้ 

๑. พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และชายฝั่งอ่าว

ปากบารา จ�านวน ๔,๗๓๔ ไร่  จะต้องถอนสภาพ และยกให้

กับกรมเจ้าท่าเพื่อเป็นที่ตั้งในการสร้างท่าเรือฯ นั่นหมายถึง

การเสียพ้ืนท่ีท�ากิน แหล่งท่องเที่ยว และอาจจะรุกถึงพื้นที่

ของชมุชนหลงัท่าเรอืในระยะต่อไป (ขณะนีก้รมเจ้าท่ายืน่ขอใช้

พื้นที่จะกรมอุทยานฯแล้ว ก�าลังรออนุมัติ) 

๒. มีการออกกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินของชาวบ้านลาหงา ใน

ต�าบลละงู   มีที่อาศัย และที่ท�ากินในบริเวณนั้น จ�านวน ๘๒ ราย  

รวมเนือ้ทีก่ว่า ๔๐ ไร่ เพือ่สร้าง และขยายถนนเข้าสูท่่าเรอืน�า้ลกึ

ปากบารา (ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ)

๓. ที่ตั้งคลังน�้ามัน และอาจจะมีโรงแยกกลั่นน�้ามัน บนเนื้อที่ 

๕,๐๐๐  ไร่ ของบ้านปากบาง และบ้านใกล้เคียงในต�าบลละงู 

(ได้มีการส�ารวจออกแบบเบื้องต้นไว้แล้ว โดยการปิโตรเลี่ยม

แห่งประเทศไทย (ปตท.)

๔. ชาวบ้านต�าบลทุ่งนุ้ย จะต้องสูญเสียที่ท�ากินเพราะถูกน�้า

ท่วมรวมพืน้ท่ีเกอืบ ๒,๐๐๐ ไร่ เพือ่โครงการเขือ่นคลองช้าง  

ที่ขณะนี้ก�าลังศึกษา และออกแบบโครงการ(EIA (ส่วนใหญ่ 

 

 

เป็นพี่น้องมุสลิม) คาดว่าน�้าจากเขื่อนแห่งนี้จะถูกน�ามาเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการเกิดขึ้นของโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมในอนาคต

๕. เวนคนื  รบิคนื พืน้ทีต่ลอดเส้นทางรถไฟจากสตลู – สงขลา  
ในระยะความกว้างเบื้องต้นประมาณ๗๐-๑๐๐ เมตร ตลอด

ความยาว ๑๔๒  กิโลเมตร เพื่อวางรางรถไฟแบบรางคู่ และ

อาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

๖. ระเบดิภเูขาจ�านวน ๘ ลกู ถกูส�ารองไว้เพือ่ถมทะเลเป็นท่าเรอื 

พบว่ากระจายในอ�าเภอควนกาหลง ๖ ลกู อ�าเภอทุง่หว้า ๑ ลกู 

และอ�าเภอละงู ๑ ลูก ซึ่งกรมเจ้าท่าอ้างว่าไม่ต้องศึกษา

ผลกระทบการระเบิดเขา เพราะจะซื้อจากบริษัทเอกชน

๗. ทรายชายหาดเพือ่ถมทะเลสร้างท่าเรอืจ�านวน ๒๐ ล้านควิ 
ในเอกสารระบชุดัเจนว่าทรายจากบ้านบ่อเจด็ลกู ๑๐ ล้านควิ  

และทรายจากบ้านปากละงู(หัวหิน)อีก ๑๐ ล้านควิ เป็นทราย

มีคุณภาพ และเหมาะสม

๘. พืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นนคิมอตุสาหกรรม ๑๕๐,๐๐๐ ไร่  
ในอนาคตใน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ต�าบลเขาขาว และต�าบล

ใกล้เคียง ของอ�าเภอละงู  ขณะนี้ได้มีการแก้ไขผังเมืองใหม่ 

และได้ก�าหนดให้พื้นที่แห่งนี้เป็นโซนอุตสาหกรรม (ผังเมือง

ใหม่นี้จัดท�าเสร็จและ แ ละก�าลังรอประกาศกาศบังคับใช้)
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ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นที่ถูกก�าหนดไว้ในเอกสารที่มี

ความหนา ๑,๐๐๐ กว่าหน้า และยังมีเอกสารที่เป็นโครงการศึกษา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อีก ๓ เล่ม รวมถึงเอกสาร

ส�ารวจโครงการของบรษิทั ปตท. ทีแ่ต่ละเล่มมคีวามหนาใกล้เคยีงกนั  

สิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดสตูลได้รับจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายฯ 

และได้ศึกษา เรียนรู้โครงการฯ ผ่านเอกสาร หลักฐานเหล่านี้ โดย

มีนักวิชาการอิสระคอยให้ค�าปรึกษา แนะน�า และช่วยเสริมสร้าง

เวทีเรียนรู้ที่เป็นหลักวิชาการให้กับพวกเราอย่างเที่ยงตรง  จึงท�าให้

เราได้ค้นพบข้อเท็จจริงดังกล่าว   ทั้งที่จริงแล้วเราได้พยายามจะ

สอบถามข้อสงสัยเหล่านั้น ไปยังผู้มีอ�านาจ และเจ้าของโครงการ

มาตลอด เพื่อสร้างความกระจ่างชัดต่อสังคมเมืองสตูล และ

ประชาชนทัว่ไป หากแต่ไม่เคยได้รบัความร่วมมอือย่างตรงไปตรงมา

จนถึงบัดนี้

ความคลุมเครือเหล่านี้ กลายเป็นประเด็นถกเถียงของชาวสตูลมา

นานนับปี และยิ่งทวีขึ้นทุกวัน จนกลายเป็นการวิวาทะระหว่างกัน

ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ  ก่อเป็นความร้าวลึกให้เกิดขึ้นกับสังคม

เมืองเล็กๆ แห่งนี้
 

กรมเจ้าท่า ตลอดถึงกลุ่มคนที่สนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก  

ไม่เพยีงแต่จะเบีย่งประเดน็ และหลกีเลีย่งต่อข้อเทจ็จรงิแล้ว แต่ยงั

กล่าวหาเครือข่ายประชาชนฯ และกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้อง

ให้เปิดเผยความจริงว่า เป็นพวกที่ไม่อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา 

ไม่เพยีงเท่านัน้กรมเจ้าท่ากลบัอนมุตังิบประมาณกว่า ๑๔  ล้านบาท  

เพื่อว่าจ้างนักวิชาการมาท�าการประชาสัมพันธ์ที่ไร้จรรยาบรรณ 

โดยการโฆษณาชวนเชือ่ให้คนสตลูเหน็ด้วย คล้อยตามกบัโครงการ

ขนาดใหญ่นี้  ในลักษณะว่า “การสร้างท่าเรือน�้าลึกจะท�าให้ตน

สตูลดีขึ้น มีงานท�า มีรายได้” และยังอ้างว่า “จะสร้างท่าเรือ

น�้าลึกเพียงอย่างเดียว ไม่มีไม่มีโครงการอื่นใดตามมา และ

ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม”  ซึ่งเป็นการน�าเสนอที่ขัดกับข้อเท็จจริง

ที่ เราได้รับ   และการกระท�าเช ่นนี้ยังสวนทางกับข้อเสนอที่ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชน ได้เสนอให้มีการทบทวนกระบวนการ

ด�าเนนิงานของกรมเจ้าท่า ต่อโครงการท่าเรือน�า้ลกึปากบารา ซึง่เกดิขึน้

จากเวทตีรวจสอบข้อเทจ็จรงิเมือ่วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓   



48 49

เหตุผลส�าคัญที่คนสตูลต้องการให้มีการ
ทบทวนโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา

ตามที่กระทรวงคมนาคมก�าลังผลักดันโครงการท่าเทียบเรือ 

น�า้ลกึ ปากบารา จ.สตูล โดยอ้างขั้นตอนการท�ารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมฯ(EIA) ผ่านความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบัน

กรมเจ้าท่าฯ กระทรวงคมนาคม ได้จัดจ้างนักวิชาการเข้ามา 

ประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการก่อสร้าง ๑ ปี 

เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ที่เกิดจากการ

รวมตวักนัของบคุคล กลุม่บคุคล องค์กรภาคประชาชนในจงัหวดัสตลู 

เห็นว่า โครงการท่าเทียบเรือน�้าลึก ปากบารา ไม่มีความเหมาะสม 

ไม่สมควรก่อสร้างในพ้ืนที่ และควรจะทบทวนถึงที่มา ที่ไปของ

โครงการทั้งหมด ด้วยมีเหตุผลส�าคัญ ดังนี้ 

๑.   โครงการท่าเทียบเรือน�้าลึก ปากบารา จ.สตูล เข้าข่าย ๑ ใน ๑๑ 

ประเภทโครงการ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรอย่าง

รุนแรง ต้องด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบ

ถ้วน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ 

และ ๖๗7 ปัจจุบันยังไม่มีการด�าเนินการ

๒. รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมฯ (EIA) ขัดแย้งกับ 

ข้อเทจ็จรงิในพืน้ที ่ โดยเฉพาะประเดน็พืน้ทีแ่หล่งทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง, กระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน,  และมาตรการแก้ไขผลกระทบ 

ไม่ครอบคลุมกิจกรรมทุกด้านของโครงการ (เอกสารแนบ

ประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องในรายงานวิเคราะห์

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)

๓. เนื่องจากข้อเท็จจริงในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะพื้นที่ ที่

ตั้งและบริเวณใกล้เคียงโครงการฯพบว่ามีแหล่งทรัพยากรธรณี

ที่ล�้าค่าเก่าแก่ ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งหน่วยงานของ

รัฐที่เกี่ยวข้องค้นพบใหม่ (เอกสารแนบประเด็นข้อเท็จจริง

เก่ียวกับ ข้อบกพร่องในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม)

๔. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EIA) และรายงานส�ารวจ

ออกแบบ โครงการท่าเทียบเรือน�้าลึก ปากบารา จ.สตูล ได้ระบุ

ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่จะต้องด�าเนินการ

ภายในจังหวัดสตูล อ้างความเกี่ยวเนื่อง เพื่อจะได้อ้างความ

จ�าเป็นต้องก่อสร้างโครงการสร้างท่าเทียบเรือน�้าลึกปากบารา

ขึ้นมารองรับ ทั้งที่การชี้แจงของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ  

ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการด�าเนินการอย่างไรหรือไม่ 

๕. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แล้ว โดยมีสาระส�าคัญหนึ่ง คือ ให้มีการ

ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งระบบ โครงการท่าเทียบเรือ

น�้าลึกปากบารา จ.สตูล เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดังกล่าว 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมเจ้าท่าจึงควรยุติบทบาทไว้

ก่อนโดยทันที 

โครงการท่าเทียบเรือน�้าลึกปากบารา  จ.สตูล  และอื่นๆ 

อีกหลายโครงการ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง สร้างความเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญ่ให้กับจังหวัดเล็กๆแห่งนี้ และมีแนวโน้มว่าจะ

สร้างความสูญเสียโดยไม่อาจเรียกกลับคืนได้ เครือข่าย
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ประชาชนตดิตามแผนพัฒนาจังหวัดสตลู ขอเรยีกร้องให้รัฐบาล
ได้โปรดยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม หลักรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ตลอดจนเคารพในสิทธิของประชาชน ด้วยการ  
พิจารณาตามข้อสังเกตที่ได้กล่าวแล้วเบื้องต้น และขอให้ 
ยกเลกิการรบัรอง รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือน�้าลึกปากบารา  ยกเลิกโครงการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้าง ๑  ปีที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ 
และด�าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล และแผน
พัฒนาระดับภาคใต้ใหม่ทั้งระบบ โดยให้ประชาชนร่วม

ก�าหนดตั้งแต่ต้น 

ข้อเสนอทางนโยบาย
เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้อง ระดับจังหวัด

การพัฒนาของจังหวัดสตูลจะต้องด�าเนินต่อไป  นี่คือสิ่งที่พวก

เราคนสตูลเข้าใจและยอมรับได้ หากแต่การพัฒนาแบบก้าว
กระโดด ที่จะต้องแลกด้วยการสูญเสียดังกล่าวแล้วเบื้อง

ต้นนั้น จ�าเป็นจะต้องตั้งค�าถามว่า เหมาะสม และคุ้มค่า

จริงหรือไม่  นั่นคือสิ่งที่รัฐบาล หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

รวมถึงกลุ่มทุนเอกชนต่างๆที่ออกมาสนับสนุนอย่างออกหน้าจะ

ต้องพินิจ พิเคราะห์ให้รอบคอบ และรอบด้าน  และต้องเข้าใจถึง

อัตลักษณ์ที่แท้จริงของความเป็นเมืองสตูลในมิติต่างๆ ด้วย กล่าว

คือ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว  หาใช่แต่ค�านึงถึงแต่เพียงผลก�าไร

ของนักแสวงผลประโยชน์กลุ่มเล็กๆ ที่เข้ามาในคราบของนักลงทุน

แต่เพียงฝ่ายเดียว

ที่ส�าคัญจังหวัดสตูลควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ตั้งแต่ระดับพื้นที่ สู่

ระดับจังหวัด โดยค�านึงถึงการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพ

ที่มีอยู ่จริงในพื้นที่  ซึ่งหมายถึงการให้ความส�าคัญกับระบบ

เศรษฐกิจเฉพาะที่หล่อเลี้ยงคนสตูลตลอดมา นั่นคือ การพัฒนา

ด้านการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว หรือที่คนสตูลเรียก

กันติดปากว่าระบบเศรษฐกิจ ๓ ขา 

ความหมายที่ลึกซึ้งของค�าขวัญเมืองสตูลที่ว่า “สตูลสงบ สะอาด 

ธรรมชาติบริสุทธิ์” เป็นค�านิยามที่มีนัยส�าคัญ และสามารถสื่อ

ความหมายของความเป็นคนสตูลได้เป็นอย่างดี  ไม่ใช่ค�านิยามที่

ไม่อยากเห็นการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงในความหมายของ

ระบบทนุ  แต่คอืการด�ารงอยูอ่ย่างเข้าใจ และพอใจกบัส่ิงทีมี่อยูแ่ล้ว  
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ซึ่งย่อมต้องการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเฉกเช่นจังหวัดอื่นๆ 

หากแต่ต้องอยู่บนต้นทุนที่เรามีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการนักบริหาร

ที่เข้าใจ เพื่อจะได้ช่วยกันยกระดับให้ยิ่งขึ้นต่อไป 

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ถูกก�าหนดไว้นี้  ถือว่าเป็นโครงการ

ระดับชาติ ซึ่งคนในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นผู้ก�าหนดตั้งแต่ต้น ยังให้การ

รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และกระบวนจัดท�าโครงการไม่ได้เกิดขึ้นจาก

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง จึงเป็นสาเหตุ

ที่ก่อให้เกิดความสงสัยในหลายมิติ เช่นเร่ืองที่มา และที่ไปของ

โครงการ เรื่องผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้น หรือเรื่องของการสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ตลอดถึงแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ

ของจังหวัดสตูล  ความสงสัยเหล่านี้คือค�าถามที่เราพยายามค้นหา

ค�าตอบตลอดมา จนปรากฏความเคลื่อนไหวของประชาชนสตูล 

ในนามเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาฯ ตลอดเรื่อยมา 

กว่า ๑ ปี  

ในช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่า ข้อสังเกต ซึ่งเป็นข้อร้อง

เรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านรัฐบาล หรือแม้แต่กลไกการ

ตรวจสอบขององค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญเหล่านั้น  แทบไม่ได้

ท�าให้หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการได้เข้าใจ และยอมรับต่อข้อ

เรียกของประชาชนติป่ระการใด  ยิง่ท�าให้เกดิข้อเครงใจเพิม่ขึน้อกีว่า 

จะมีสิ่งอื่นใดอยู่เหนือเหตุผลทั้งปวง หรือเป็นเพียงความคิดเห็นที่

แตกต่าง  หรือเพียงหวังผลประโยชน์มหาศาลที่แฝงมากับโครงการ

เหล่านั้น 

การรับรู้ข่าวสารของประชาชน ถือเป็นหลักส�าคัญข้อหนึ่ง

ที่ได้มีถูกก�าหนดไว้ในหลักปกครองที่เป็นธรรมาภิบาล 

ความว่า “รฐัทีด่จีะต้องให้ประชาชนได้รบัรูข้้อมลูข่าวสาร ความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์บ้านเมอืงอย่างชดัเจน  และต้อง

ท�าให้ประชาชนได้มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไข

ปัญหาของตนเองด้วย”  อย่างที ่ศจ.นพ.ประเวศ วะส ีได้ให้ค�านยิาม

ของธรรมรัฐไว้ว่า คือ รัฐที่มีความถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งหมายถึง

ความถูกต้องเป็นธรรมใน ๓ เรื่องใหญ่ ๆ คือ

๑. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ถูก

ตรวจสอบได้

๒. ภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้

๓. สงัคมทีเ่ข้มแขง็ ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สามารถ

ตรวจสอบภาครัฐ และภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้

เครอืข่ายประชาชนตดิตามแผนพฒันาจงัหวัดสตลู ยังมีความหวังว่า 

จะมีช่องทาง หรือกลไกตามระบอบการปกครองของบ้านเมือง

อย่างใด อย่างหนึ่งที่จะช่วยท�าความจริงให้ปรากฏ และเปิดโอกาส

ให้คนสตูลได้แสดงความคิด ความรู้สึก ตลอดถึงได้มีส่วนร่วมใน

การก�าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ตามครรลอง  

และยังมีความเชื่อลึกๆ ว่า ธรรมาภิบาลยังมีอยู่และจะเกิดขึ้นใน

ดินแดนแห่งนี้ได้ไม่ยากนัก  หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ในระดบัต่างๆของโครงการเหล่าน้ันมีความเข้าใจกบัแนวคดิดงักล่าว

อย่างแท้จริง  หาใช่กล่าวอ้างเพียงวาทะกรรม หรือพิธีกรรมแห่ง

รางวัลที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้เขาเหล่านั้นต่างเข้าใจไปเองว่า  

ธรรมาภิบาลได้เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ของตนเอง ผ่านป้ายโฆษณา

ขนาดใหญ่ตามสี่แยกชานเมือง
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